
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 4 сесія Конотопської міської ради 
 

 

від 20.04.2021, 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). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

В залі зареєструвалися 35 депутатів, сесія повноважна і 

оголошується відкритою.  

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Звернувся до депутатів з проханням, щоб вони, з метою 

координації роботи на кварталах міста, зв'язалися зі 

своїми головами квартальних комітетів.  

 

0.1.Затвердження редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Шановні депутати! Для подальшої роботи сесії нам 

необхідно обрати робочий орган - редакційну комісію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Запропонував до редакційної комісії обрати Некрасова С.В. 

та Поліщук О.А. 

Ставлю на голосування обрання до редакційної комісії 

депутатів - Некрасова С.В. та Поліщук О.А., прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив депутатам, що поступається своїм правом 

щодо висування кандидатури на посаду секретаря міської 

ради депутатському корпусу і коли буде більшість 

депутатів, які підтримають когось із депутатів на посаду 

секретаря, то тоді і відбудеться голосування щодо 
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обрання секретаря міської ради. 

Повідомив депутатам щодо принципів формування 

управлінського складу виконавчого комітету міської ради. 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 4 сесії міської ради 8 скликання 

 

20 квітня 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 

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 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 

та передачі у власність земельних ділянок 

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

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

7.  Про прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну власність 

Конотопської міської територіальної громади 

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

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

8.  Про приватизацію об’єкту комунальної власності, що розташований за 

адресою: м.Конотоп, вул.Колісна, 20 

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

Марченко Ю.М., голова профільної постійної комісії міської ради 
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9.  Про викладення в новій редакції рішення Конотопської міської ради від 

28.02.2019 (7 скликання, 35 сесія) «Про надання згоди на передачу у державну 

власність Міністерства оборони України з комунальної власності 

територіальної громади м.Конотоп нерухомого майна» 

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

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

10.  Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

м.Конотоп на 2021 рік 

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

праці 

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

11.  Про внесення змін до Комплексної програми підтримки та соціального захисту 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх 

сімей на 2019-2021 роки 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

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

12.  Про внесення змін до Програми соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади на  2019-2021 роки 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

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

13.  Про внесення змін до міської комплексної Програми «Підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів  

Конотопської міської територіальної громади у 2021 році» 

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

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

14.  Про затвердження складу ініціативної групи для формування складу 

молодіжної ради при Конотопській міській раді 

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

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

15.  Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 

Конотопської міської ради за 2020 рік 

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

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

16.  Про внесення доповнень до 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 
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17.  Про внесення змін до Програми розвитку та забезпечення діяльності 

комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 

2018-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради від 28.08.2018 (7 

скликання 26 сесія) 

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

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

18.  Про звернення до Верховної Ради України щодо обмеження ввезення в 

Україну, виробництва, використання та розповсюдження штучних квітів, 

виготовлених із пластику 

 Журавель Н.М., начальник відділу міської ради по роботі із суб’єктами 

підприємницької діяльності  

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

19.  Про заходи захисту котів від жорстокого поводження на території 

Конотопської міської територіальної громади (в порядку місцевої ініціативи 

Конотопської зоозахисної організації «Друзі тварин») 

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

Конотопської міської ради 

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

20.  Про розгляд електронної петиції «Створення міського гідропарку «Єзуч» 

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

Конотопської міської ради 

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

21.  Про затвердження Програми розвитку КП ВУВКГ на 2021-2023 роки 

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

Конотопської міської ради 

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

22.  Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Банно-прального 

комбінату Конотопської міської ради» в новій редакції 

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

Конотопської міської ради 

Гапчун Є.П., директор КП «Банно-прального комбінату Конотопської 

міської ради» 

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

23.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки 

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

Конотопської міської ради 

Марченко Ю.М., голова профільної постійної комісії міської ради 
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24.  Про затвердження статуту комунального підприємства «Конотопське 

трамвайне управління» в новій редакції 

 Хоменко Г.Г., директор КП «Конотопське трамвайне управління» 

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

25.  Про внесення змін до регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання 

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

ради 

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

26.  Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради 

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

ради 

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

27.  Про внесення змін до Комплексної програми “Правопорядок на 2021-2025 

роки”, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020             (8 

скликання 2 сесія) 

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

захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської 

міської ради 

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

28.  Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та 

забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 29.07.2016 (7 скликання, 15 сесія) 

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

захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської 

міської ради 

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

29.  Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської міської 

ради 

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

30.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 2019 рік та 

наступні 2020-2021 програмні роки» (7 скликання 32 сесія)  

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

Ігнатенко Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 
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№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 1  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 2  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 3  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

 4  Про продовження терміну договорів оренди землі   

 5  Про скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок»   

 6  Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації та 

передачі у власність земельних ділянок   

 7  Про прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну власність 

Конотопської міської територіальної громади   

 9  Про викладення в новій редакції рішення Конотопської міської ради від 

28.02.2019 (7 скликання, 35 сесія) «Про надання згоди на передачу у державну 

власність Міністерства оборони України з комунальної власності територіальної 

громади м.Конотоп нерухомого майна»   

 10  Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

м.Конотоп на 2021 рік   

 11  Про внесення змін до Комплексної програми підтримки та соціального захисту 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх 

сімей на 2019-2021 роки   

 12  Про внесення змін до Програми соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади на 2019-2021 роки   

 13  Про внесення змін до міської комплексної Програми «Підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

Конотопської міської територіальної громади у 2021 році»   

 14  Про затвердження складу ініціативної групи для формування складу 

молодіжної ради при Конотопській міській раді   

 15  Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 

Конотопської міської ради за 2020 рік   

 16  Про внесення доповнень до плану діяльності Конотопської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік   

 18  Про звернення до Верховної Ради України щодо обмеження ввезення в Україну, 

виробництва, використання та розповсюдження штучних квітів, виготовлених із 

пластику   

 19  Про заходи захисту котів від жорстокого поводження на території Конотопської 

міської територіальної громади (в порядку місцевої ініціативи Конотопської 

зоозахисної організації «Друзі тварин»)   

 20  Про розгляд електронної петиції «Створення міського гідропарку «Єзуч»   

 21  Про затвердження Програми розвитку КП ВУВКГ на 2021-2023 роки   
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 22  Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Банно-прального 

комбінату Конотопської міської ради» в новій редакції   

 23  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки   

 25  Про внесення змін до регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання   

 27  Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2021-2025 роки   

 28  Про внесення змін до Комплексної програми “Правопорядок на 2021-2025 

роки”, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 (8 скликання 2 сесія)   

 29  Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та 

забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 29.07.2016 (7 скликання, 15 сесія)   

 30  Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади на 

2021 рік   

 31  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 2019 рік та 

наступні 2020-2021 програмні роки» (7 скликання 32 сесія)   

 32  Депутатський запит Ярового Ю.М.   

 33  Депутатський запит Некрасова С.В.   

 34  Депутатський запит Гаценко Л.Г.   

 35  Депутатський запит Гланца В.А.   

 

 

0.2.Затвердження порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Переходимо до визначення порядку денного четвертої сесії. 

Пропозиції щодо порядку денного, проекти рішень вам 

роздані. 

До мене надійшли депутатські запити від Ярового Ю.М. та 

Некрасова С.В., які включаються автоматично до порядку 

денного. 

Є пропозиція виключити із порядку денного наступні 

проекти рішень, а саме: 

-"Про приватизацію об'єкту комунальної власності, що 

розташований за адресою: м.Конотоп, вул.Колісна, 20"; 

-"Про внесення змін до Програми розвитку та забезпечення 

діяльності комунального підприємства "Конотопське 

трамвайне управління" на 2018-2021 роки", затвердженої 

рішенням міської ради від 28.08.2018 (7 скликання 26 

сесія)"; 

-"Про затвердження статуту комунального підприємства 
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"Конотопське трамвайне управління" в новій редакції"; 

-"Про внесення змін до структури та чисельності 

виконавчих органів Конотопської міської ради"). 

Також, є пропозиція включити до порядку денного наступні 

рішення, а саме: 

-"Про внесення змін до Програми забезпечення 

організаційної діяльності на 2021-2025 роки"; 

-"Про затвердження першого заступника міського голови"; 

-"Про затвердження керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради"; 

-"Про затвердження Степанченка І.О. заступником міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради"; 

-"Про затвердження старости Підлипненського 

старостинського округу Конотопської міської ради"; 

-"Про Матвієнка В.М."; 

-"Про утворення виконавчого комітету Конотопської 

міської ради"; 

-"Про припинення повноважень депутата міської ради 

Ігнатенко Л.І."; 

-"Про припинення повноважень депутата міської ради 

Дубовик Л.І.". 

Також, після розгляду всіх проектів рішень, будуть 

оголошені депутатські запити, які надійшли до сесії. 

Товариство! Є зауваження, пропозиції? 

Назаренко  

Ігор Михайлович 

Задав питання щодо кадрових питань, які будуть 

розглянуті на сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що під кадровим питанням малося на увазі 

рішення "Про внесення змін до структури та чисельності 

виконавчих органів Конотопської міської ради" щодо 

патронатної служби та додаткових штатних одиниць до 

управління економіки. Що стосується управлінського 

складу - то це посади двох заступників міського голови, 

керуючий справами виконкому і староста Підлипненського 

старостинського округу. 

 Обговорення питання (виступали Семеніхін А.Ю., Дубовик 

Л.І., Сахно О.О.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Порядок денний озвучений, ставлю його на 

голосування, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Затвердження порядку 

денного. 

 



9 

 Депутатська фракція "Слуга народу" взяла перерву на 10 

хвилин для розгляду додаткових проектів рішень. 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

З метою уникнення конфронтації між різними 

політичними силами, запропонував повернутися до 

розгляду питань порядку денного і виключити з порядку 

денного питання: 

-"Про затвердження першого заступника міського голови"; 

-"Про затвердження керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради"; 

-"Про затвердження Степанченка І.О. заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради"; 

-"Про затвердження старости Підлипненського 

старостинського округу Конотопської міської ради"; 

-"Про Матвієнка В.М."; 

-"Про утворення виконавчого комітету Конотопської 

міської ради"; 

-"Про припинення повноважень депутата міської ради 

Ігнатенко Л.І."; 

-"Про припинення повноважень депутата міської ради 

Дубовик Л.І.". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування питання про повернення до 

розгляду порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду питань порядку 

денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування про виключення питань з порядку 

денного:  

-"Про затвердження першого заступника міського голови"; 

-"Про затвердження керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради"; 

-"Про затвердження Степанченка І.О. заступником міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради"; 

-"Про затвердження старости Підлипненського 

старостинського округу Конотопської міської ради"; 

-"Про Матвієнка В.М."; 

-"Про утворення виконавчого комітету Конотопської 

міської ради"; 

-"Про припинення повноважень депутата міської ради 

Ігнатенко Л.І."; 

-"Про припинення повноважень депутата міської ради 
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Дубовик Л.І.". 

Прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 1, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Виключення питань з порядку денного, 

які озвучені міським головою. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

4 сесії Конотопської міської ради 8 скликання 
 

20.04.2021 

№ з/ч Питання порядку денного 

1.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

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

виготовленою землевпорядною документацією 

4.  Про продовження терміну дії договорів оренди землі 

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

6.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної 

документації та передачі у власність земельних ділянок 

7.  Про прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну 

власність Конотопської міської територіальної громади 

8.  Про викладення в новій редакції рішення Конотопської міської ради від 

28.02.2019 (7 скликання, 35 сесія) «Про надання згоди на передачу у 

державну власність Міністерства оборони України з комунальної власності 

територіальної громади м.Конотоп нерухомого майна» 

9.  Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони 

здоров’я м.Конотоп на 2021 рік 

10.  Про внесення змін до Комплексної програми підтримки та соціального 

захисту учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 

членів їх сімей на 2019-2021 роки 

11.  Про внесення змін до Програми соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади на  2019-2021 роки 

12.  Про внесення змін до міської комплексної Програми «Підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів  

Конотопської міської територіальної громади у 2021 році» 

13.  Про затвердження складу ініціативної групи для формування складу 

молодіжної ради при Конотопській міській раді 

14.  Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими 

органами Конотопської міської ради за 2020 рік 
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15.  Про внесення доповнень до плану діяльності Конотопської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік 

16.  Про звернення до Верховної Ради України щодо обмеження ввезення в 

Україну, виробництва, використання та розповсюдження штучних квітів, 

виготовлених із пластику 

17.  Про заходи захисту котів від жорстокого поводження на території 

Конотопської міської територіальної громади (в порядку місцевої ініціативи 

Конотопської зоозахисної організації «Друзі тварин») 

18.  Про розгляд електронної петиції «Створення міського гідропарку «Єзуч» 

19.  Про затвердження Програми розвитку КП ВУВКГ на 2021-2023 роки 

20.  Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Банно-прального 

комбінату Конотопської міської ради» в новій редакції 

21.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки 

22.  Про внесення змін до регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання 

23.  Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2021-2025 роки 

24.  Про внесення змін до Комплексної програми “Правопорядок на 2021-2025 

роки”, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 (8 скликання 2 

сесія) 

25.  Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

та забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 29.07.2016 (7 скликання, 15 сесія) 

26.  Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

27.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 

2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки» (7 скликання 32 сесія) 
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1.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 був розглянутий на профільній 

земельній комісії, а також на загальних депутатських 

зборах. В результаті розгляду запропоновано: виключити з 

проекту рішення пункти 1.2.2, 2.2.4, 2.2.5, а також в пункті 

2.2.2 слова "у власність" замінити словами "в оренду". 

Також, запропоновано даний проект рішення доповнити 

пунктом 1.3.1, а саме: "Надати дозвіл на розробку технічної 

документації Конотопській міській раді в особі 

виконавчого комітету міської ради по вулиці Генерала 

Тхора (район автозаправної станції) площею 0,0420 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі з 

подальшою реалізацією права оренди на земельних торгах 

у формі аукціону".  

Також, даний проект рішення запропоновано доповнити 

пунктом 2.1.3, а саме: "Надати дозвіл на розробку проекту 

відведення Конотопській міській раді в особі виконавчого 

комітету міської ради по проспекту Червоної Калини, 

орієнтовною площею 0,25 га для обслуговування міського 

скверу воїнів-інтернаціоналістів". 

Просимо даний проект рішення підтримати разом із усіма 

доповненнями та виключеннями та винести його на розгляд 

міської ради. 

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, яка запропонувала виключити пункти та 

доповнити пунктами, які озвучені. 

 Обговорення питання щодо внесених змін до проекту 

рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження ,заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому з 

озвученими правками і доповненнями, які були на комісії і 

зараз озвучені, 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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2.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 обговорено на засіданні 

профільної земельної комісії, а також на загальних 

депутатських зборах. По даному проекту зауважень, 

пропозицій, коригувань не було, прошу підтримати даний 

проект і винести на розгляд сесії. 

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 

 

Зауваження, заперечення є? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

3.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 був обговорений на профільній 

земельній комісії та на загальних депутатських зборах. В 

результаті розгляду запропоновано із даного проекту 

виключити пункт 8 та пункт 10. В пункті 8 пропонується 

передати у власність земельну ділянку по вулиці 

Лазаревського, 10А для обслуговування індивідуального 

гаража. В пункті 10 теж пропонуємо передати у власність 

земельну ділянку по вулиці Високій, 92 для обслуговування 

гаража. Дані ділянки знаходяться в оренді, на них існують 

гаражі, є документ підтверджуючий право власності на ці 

будівлі і споруди, заявники просили передати земельну 

ділянку у власність. За рішенням комісії запропоновано не 
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передавати дані ділянки у власність. Тому пункти 8 і 10 із 

даного проекту пропонуємо виключити. Більше пропозицій 

по даному проекту рішення не було. Просимо його 

підтримати разом із виключеннями та винести на розгляд 

міської ради. 

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, яка запропонувала виключити зачитані 

пункти та поставити на голосування. 

Соловей  

Сергій Миколайович 

Оголошую про конфлікт інтересів, голосувати не буду. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому з 

урахуванням правок комісії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Сахно 

Олександр 

Олександрович 

Запропонував, щоб юристи виступили про зміни до Закону 

щодо конфлікту інтересів.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Надав слово Волошко Я.О., завідувачу сектору юридичної 

роботи міської ради. 

Волошко 

Яна Олегівна 

Доповіла депутатам про зміст прийнятого Закону України 

"Про внесення зміни до статті 59-1 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" щодо врегулювання 

конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад 

та сільських, селищних, міських голів. 

 

4.Про продовження терміну 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 був обговорений на профільній 

земельній комісії та на загальних депутатських зборах. В 

результаті розгляду запропоновано із даного проекту 

рішення виключити пункт 2, а саме: на підставі поданої 

заяви продовжити термін дії оренди землі товариству з 

обмеженою відповідальністю "Біо Лат".  
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Дане питання запропоновано виносити на земельні торги у 

формі аукціону. Прошу даний проект рішення підтримати 

разом із виключеннями та винести його на розгляд ради. 

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 виключити пункт 2. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про продовження терміну  

договорів оренди землі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування правку комісії, щоб виключити 

пункт 2 з даного проекту рішення, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Виключити п.2. 

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 продовження терміну  

договорів оренди землі. 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.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 розглядався на профільній 

депутатській комісії та на загальних зборах, доповнень і 

виключень до даного проекту не було, просимо його 

підтримати і винести на розгляд ради.  

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 

Зауваження є? Немає.  

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 36, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про скасування  рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

(Прийняте рішення додається). 

 

6.Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації 

та передачі у власність 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 розглядався на профільній земельній 

комісії та на загальних зборах, доповнень і виключень до 

даного проекту не було, просимо його підтримати і винести 

на розгляд ради.  

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 

Зауваження є? 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 

та передачі у власність земельних ділянок. 

(Прийняте рішення додається). 

 

7.Про прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну 

власність Конотопської міської територіальної громади. 

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 розглядався на профільній земельній 

комісії та на загальних зборах, на всі питання були надані 

відповіді, просимо 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 
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голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про прийняття земельних 

ділянок державної власності у комунальну власність 

Конотопської міської територіальної громади. 

(Прийняте рішення додається). 

 

9.Про викладення в новій редакції рішення Конотопської міської ради від 

28.02.2019 (7 скликання, 35 сесія) «Про надання згоди на передачу у державну 

власність Міністерства оборони України з комунальної власності 

територіальної громади м.Конотоп нерухомого майна». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Зеленському Юрію Олександровичу, головному спеціалісту 

відділу комунального майна Конотопської міської ради. 

Зеленський  

Юрій Олександрович 

Даний проект рішення було розглянуто на профільній 

комісії, зауважень не надходило, просимо підтримати 

даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглянула дане питання, рекомендуємо винести на 

сесію та підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення є? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про викладення в новій 

редакції рішення Конотопської міської ради від 

28.02.2019 (7 скликання, 35 сесія) «Про надання згоди на 

передачу у державну власність Міністерства оборони 

України з комунальної власності територіальної 

громади м.Конотоп нерухомого майна». 

(Прийняте рішення додається). 

 

10.Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

м.Конотоп на 2021 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Шульзі 

Жанні Олегівні, завідувачу відділу міської ради з питань 
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 охорони здоров'я та праці. 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Даний проект рішення був розглянутий на постійних 

профільних комісіях, на загальних зборах депутатів, 

зауважень не надходило, пропонуємо підтримати проект 

даного рішення з урахуванням наданих на загальних зборах 

пропозицій - виділити кошти для Конотопської ЦРЛ в 

розмірі 240 тис.грн. для облаштування підлоги в 

новозбудованому приймальному відділенні.  

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, 

просимо винести на голосування та підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення є? Немає. 

Прошу голосувати за даний проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров’я м.Конотоп на 2021 

рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

11.Про внесення змін до Комплексної програми підтримки та соціального 

захисту учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 

членів їх сімей на 2019-2021 роки. 

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 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 винести на голосування та 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення є? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Комплексної програми підтримки та соціального 

захисту учасників антитерористичної операції, операції 
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Об’єднаних сил та членів їх сімей на 2019-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

12.Про внесення змін до Програми соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади на 2019-2021 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Розановій 

Оксані Михайлівні, начальнику управління соціального 

захисту населення Конотопської міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

В матеріалах сесії надруковано проект рішення на суму 

475,2 тис.грн. Проектом рішення в новій редакції, який 

було роздано на загальних зборах депутатів, дана сума була 

збільшена на 200 тис.грн. Даний проект рішення 

обговорювався на профільній та бюджетній комісії, 

зауважень не було, прошу підтримати проект рішення з 

урахуванням додаткових коштів в новій редакції. 

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 винести на голосування та 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення є? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади 

на 2019-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

13.Про внесення змін до міської комплексної Програми «Підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

Конотопської міської територіальної громади у 2021 році». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Качурі 

Ользі Олегівні, начальнику відділу міської ради у справах 

молоді та спорту. 

Качура  

Ольга Олегівна 

Рішення розглядалося на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів, просимо підтримати у новій 

редакції з урахуванням додаткових коштів, рішення 

роздано. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 
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Гребеник Тетяна 

Вікторівна 

 

Питання з урахуванням змін розглядалося на засіданні 

профільної комісії, зауважень немає, просимо винести на 

голосування та підтримати. 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

Зауваження, заперечення є? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому з 

правками і доповненнями комісії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

міської комплексної Програми «Підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та 

спортивних закладів Конотопської міської 

територіальної громади у 2021 році». 

(Прийняте рішення додається). 

 

14.Про затвердження складу ініціативної групи для формування складу 

молодіжної ради при Конотопській міській раді. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Качурі 

Ользі Олегівні, начальнику відділу міської ради у справах 

молоді та спорту. 

Качура  

Ольга Олегівна 

Рішення розглядалося на засіданні профільної комісії, 

загальних зборах депутатів, зауважень та запитань не 

надходило, просимо 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 винести на голосування та 

підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення є? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження складу 

ініціативної групи для формування складу молодіжної 

ради при Конотопській міській раді. 

(Прийняте рішення додається). 

 

15.Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими 

органами Конотопської міської ради за 2020 рік. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Коваленко Олені Василівні, заступнику начальника 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Коваленко Даний проект рішення розглядався профільною комісією, 
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Олена Василівна прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Рошковану Андрію 

Георгійовичу. 

Рошкован  

Андрій Георгійович 

Зауважень не було, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зауваження, заперечення є? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Звіт про здійснення 

державної регуляторної політики виконавчими 

органами Конотопської міської ради за 2020 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

16.Про внесення доповнень до плану діяльності Конотопської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Коваленко Олені Василівні, заступнику начальника 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Коваленко 

Олена Василівна 

Даний проект рішення розглядався профільною комісією, 

зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Рошковану Андрію 

Георгійовичу. 

Рошкован  

Андрій Георгійович 

Комісія розглядала дане питання, рекомендуємо прийняти 

та винести на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення доповнень до 

плану діяльності Конотопської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

18.Про звернення до Верховної Ради України щодо обмеження ввезення в 

Україну, виробництва, використання та розповсюдження штучних квітів, 

виготовлених із пластику. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Журавель 

Наталії Михайлівні, начальнику відділу міської ради по 

роботі із суб'єктами підприємницької діяльності. 

Журавель  Даний проект рішення був розглянутий на профільній 



22 

Наталія Михайлівна комісії, на загальних зборах, зауважень не було, прошу 

підтримати і проголосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Рошковану Андрію 

Георгійовичу. 

Рошкован  

Андрій Георгійович 

Комісія розглядала дане питання, зауважень не було, 

рекомендуємо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про звернення до Верховної 

Ради України щодо обмеження ввезення в Україну, 

виробництва, використання та розповсюдження 

штучних квітів, виготовлених із пластику. 

(Прийняте рішення додається). 

 

19.Про заходи захисту котів від жорстокого поводження на території 

Конотопської міської територіальної громади (в порядку місцевої ініціативи 

Конотопської зоозахисної організації «Друзі тварин»). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Павлюченку Григорію Павловичу, заступнику начальника 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Павлюченко 

Григорій Павлович 

Проект рішення розглядався на профільній комісії, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглянула даний проект рішення та рекомендує 

змінити його в пункті 3, після ОСББ додати слово 

"рекомендувати", тому що міська рада не має права згідно 

законодавства вказувати співвласникам квартир, що їм 

робити. Слово "рекомендувати" додати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення з 

урахуванням правки профільної комісії міської ради одразу 

в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про заходи захисту котів від 

жорстокого поводження на території Конотопської 

міської територіальної громади (в порядку місцевої 

ініціативи Конотопської зоозахисної організації «Друзі 
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тварин»). 

(Прийняте рішення додається). 

 

20.Про розгляд електронної петиції «Створення міського гідропарку «Єзуч». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Павлюченку Григорію Павловичу, заступнику начальника 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Павлюченко  

Григорій Павлович 

Проект рішення розглядався на профільній комісії, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглянула дане питання та рекомендує прийняти 

його. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про розгляд електронної 

петиції «Створення міського гідропарку «Єзуч». 

(Прийняте рішення додається). 

 

21.Про затвердження Програми розвитку КП ВУВКГ на 2021-2023 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Павлюченку Григорію Павловичу, заступнику начальника 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Павлюченко  

Григорій Павлович 

Проект рішення розглядався на профільній комісії, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглянула дане питання та рекомендує винести  

на розгляд сесії і прийняти. 

Глущенко  

Ярослав Сергійович 

Так як у нас новий директор водоканалу, є пропозиція 

запросити його на наступну сесію, щоб познайомитись. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Ми затверджуємо програму розвитку ВУВКГ. А у бюджеті 

ці заходи передбачені? Вільний залишок у нас є по 

водоканалу?  
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Павлюченко  

Григорій Павлович 

Поки що ні. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

По бюджету ми передбачаємо течешукач. 

 

Беспала 

Ольга Віталіївна 

Наша комісія говорила про течешукач і новий директор, і 

старий директор говорили, що він необхідний. 

Павлюченко  

Григорій Павлович 

Так. Він дуже потрібний. Він в програмі є. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Ми розглядали це питання на бюджетній комісії. У зв'язку з 

тим, що у водоканалі перед міською радою є велика 

заборгованість, вони не повернули поворотну фінансову 

допомогу, ми їм кошти з міського бюджету виділяти зараз 

не можемо. Тому бюджетна комісія пропонує і це внесли в 

протокол, щоб в програму ЖКГ включити і купити цей 

прибор і через виконком передати його водоканалу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Немає зауважень та заперечень більше? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми розвитку КП ВУВКГ на 2021-2023 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

22.Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Банно-прального 

комбінату Конотопської міської ради» в новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Павлюченку Григорію Павловичу, заступнику начальника 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Павлюченко  

Григорій Павлович 

Проект рішення про затвердження статуту КП "БПК" 

розглядався на профільній комісії щодо виділення 150 

тис.грн. в їхній статутний капітал. Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Одразу скажу, що депутати і я, коли ми розглядали їхній 

статут, було виявлено, що в ньому, мабуть, це тягнеться ще 

з радянських часів, назва і кілька речень російською мовою. 

Гапчун, Ви роздали новий проект статуту депутатам? Так. 

Даний проект рішення саме в тій україномовній версії, там 

все відповідає так, як воно є, тільки українською мовою. 

Саме в цій формі ми будемо розглядати і приймати. 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дав доручення керівникам підприємств переглянути свої 

статути на відповідність, щоб все було державною 

мовою. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

 

Комісія розглянула дане питання та рекомендує збільшити 

статутний капітал КП "БПК" на 150 тис.грн. Також 

доопрацювати та виключити пункт 7.4.4 в статуті, де 

призначає на посаду і звільняє з посади першого заступника 

(головного інженера), головного бухгалтера за 

погодженням з міським головою. Це рекомендація комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ні. Призначення керівних органів відбувається всюди за 

погодженням з міським головою. Не я призначаю цих 

керівників, але за погодженням зі мною має відбуватися це. 

Я не призначаю заступників і не призначаю бухгалтерів, я 

просто маю бачити... 

 Обговорення питання (виступали Семеніхін А.Ю., 

Назаренко І.М.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Висловив незгоду з правкою профільної комісії щодо 

виключення п.7.4.4. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Запропонував винести дану правку на розгляд сесії. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Повідомила, що профільна комісія має на увазі, щоб 

виключити посаду першого заступника директора, 

оскільки цієї посади немає в штатному розписі 

підприємства. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Це повноваження міського голови погоджувати зміни в 

штатному розписі. Це повноваження міського голови. Для 

чого ми зараз цим займаємося? Ви думаєте я туди буду 

брати першого заступника? У них зарплату нічим платити! 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

за основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

Статуту Комунального підприємства «Банно-прального 

комбінату Конотопської міської ради» в новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу озвучити правку комісії. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Допрацювати та виключити пункт 7.4.4.: "Призначає на 

посаду і звільняє з посади першого заступника, головного 

бухгалтера за погодженням з міським головою". 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Шановні депутати! З приводу цього пункту, який викликає 

дебати. Повноваження міського голови щодо погодження 

кандидатур заступників міського голови і всіх інших 
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керівних посад врегульовано рішенням виконавчого 

комітету, тому ви скасувати його не можете і вносити 

правки в рішення виконавчого комітету ви не можете. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування дану правку і прошу її не 

підтримувати. 

 Обговорення правки (виступали Семеніхін А.Ю., 

Паламарчук Т.М.). 

Рошкован 

Андрій Георгійович 

Поясніть будь ласка. Юрій Миколайович озвучив в своїй 

правці 150 тис.грн. якими повинні поповнити статутний 

фонд. Але зараз він цього не зробив. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я поставлю дві правки на голосування. Спочатку по пункту 

7.4.4. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Цей пункт вони виключають тому, що там таких посад 

немає.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Для чого взагалі влазити в ці посади? Їх немає там. А 

штатний розпис затверджується міським головою. 

Ставлю на голосування правку щодо пункту 7.4.4, прошу 

голосувати і прошу не підтримувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 6, Проти – 16, Утрим. – 8. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка профільної комісії щодо 

п.7.4.4. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю наступну правку на голосування про збільшення 

статутного капіталу на 150 тис.грн., прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка щодо збільшення статутного 

капіталу на 150 тис.грн. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства «Банно-прального 

комбінату Конотопської міської ради» в новій редакції. 

(Прийняте рішення додається). 

 

23.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Павлюченку Григорію Павловичу, заступнику начальника 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Павлюченко  По змінам до програми ЖКГ передбачені кошти: 
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Григорій Павлович капітальний ремонт ліфтів - 2,7 млн.грн., експертна оцінка 

ліфтів - 100 тис.грн., банно-пральний комбінат, статутний 

капітал -  150 тис.грн., поточний ремонт доріг - 15 

млн.грн., 800 тис.грн. на дорожню розмітку. Вчора ще 

розглядалося питання про виділення 150 тис.грн. на 

поточний ремонт вуличного освітлення, тому сума зараз 

складає 1 млн. 150 тис.грн. Також були зняти кошти з 

охорони об'єкта Деповська, 84 та перенесені ці кошти на 

поточний ремонт світлофорних об'єктів в сумі 180 тис.грн. 

та встановлення дорожніх знаків в сумі 200 тис.грн.  

Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія не розглядала оновлений проект рішення, тому на 

розгляд сесії. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Задав питання: чи включено до проекту рішення питання 

одностороннього руху біля фонтану. 

Павлюченко  

Григорій Павлович  

Повідомив, що дане питання буде включено на наступну 

чергову сесію. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

На профільній комісії по ЖКГ при розгляді програми 

ВУВКГ пропонувалося 260 тис.грн. включити до бюджету 

на отримання течешукача і при певних обставинах, якщо 

ми не включаємо це до програми ВУВКГ, то включаємо до 

програми УЖКГ.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування проект рішення одразу в цілому з 

урахуванням тих пропозицій, які були озвучені пані 

Губенко Н.С і Павлюченком Г.П., прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 3. 

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). 

 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

З приводу заробітних плат по КП "Теплогарант" і 

водоканалу. Де можна подивитися цю інформацію? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Дав доручення голові профільної комісії Марченку Ю.М. 

організувати нараду, щоб керівники прийшли зі своїми 

деклараціями, довідками з бухгалтерії по зарплатах на 

підприємствах та запросити бажаючих депутатів. 

Оголосив перерву на 30 хвилин. 
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 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

25.Про внесення змін до регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Яременко 

Наталії Анатоліївні, начальнику відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення обговорювався на профільній комісії, 

зауважень та пропозицій не надходило, з детальним 

текстом рішення на цій сесії вас ознайомила юрист міської 

ради Яна Волошко, прошу підтримати даний проект 

рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Зауважень і пропозицій немає, пропонуємо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання. 

(Прийняте рішення додається). 

 

27.Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2021-2025 роки. 

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 підготовлений за дорученням 

бюджетної комісії, в профільній комісії не розглядався, 

прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Питання в комісії не розглядалося, тому на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це 50 тис.грн. 

 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

На виготовлення табличок. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми забезпечення організаційної діяльності на 
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2021-2025 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

28.Про внесення змін до Комплексної програми “Правопорядок на 2021-2025 

роки”, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 (8 скликання 2 сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Мусієнку 

Сергію Володимировичу, начальнику відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та 

взаємодії з правоохоронними органами Конотопської 

міської ради. 

Мусієнко  

Сергій Володимирович 

Даний проект рішення було розглянуто на профільній 

комісії, бюджетній комісії. Під час розгляду питання на 

загальних зборах депутатів надійшла пропозиція зняти 500 

тис.грн. з військової частини 1376 і перенацілити з цієї 

суми 200 тис.грн. на військову частину 3548, що базується 

на аеродромі для поточного ремонту приміщень. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Питання розглядалося на комісії і написана пропозиція - 

субвенцію із місцевого бюджету військовим частинам 

здійснювати пропорційно до річних відрахувань до 

бюджету ОТГ.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оскільки у нас відрахування зникли взагалі з однієї 

військової частини, то у нас залишилася військова частина, 

яка на аеродромі і військова частина 0330. Тому ми 

пропорційно розподіляємо між двома військовими 

частинами. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Військова частина, яку ви назвали першою. Як її в місті 

називають? 

Мусієнко  

Сергій Володимирович 

1376 - це 58 бригада.  

 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Тобто, ми з 58-ї бригади знімаємо 500 тисяч? 

 

Мусієнко  

Сергій Володимирович 

Так. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

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 

Комплексної програми “Правопорядок на 2021-2025 

роки”, затвердженої рішенням міської ради від 

24.12.2020 (8 скликання 2 сесія). 
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(Прийняте рішення додається). 

 

29.Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та 

забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 29.07.2016 (7 скликання, 15 сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Мусієнку 

Сергію Володимировичу, начальнику відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та 

взаємодії з правоохоронними органами Конотопської 

міської ради. 

Мусієнко  

Сергій Володимирович 

Даний проект рішення розглядався під час засідання 

профільної комісії, на загальних зборах депутатів, 

зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Комісія розглядала це питання, зауважень і пропозицій 

немає, просимо винести на голосування та підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення є? 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 

Комплексної міської програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру та забезпечення пожежної 

безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 29.07.2016 (7 скликання, 15 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

30.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. 

Москаленко  

Ірина Юріївна 

Профільною комісією з питань економіки та планування 

бюджету дане рішення було опрацьоване. В результаті 

роботи з головними розпорядниками коштів були прийняті 

відповідні пропозиції, які також надані депутатам у вигляді 

доповнень та змін. Вони стосуються як перенесення коштів 

так і розподілу вільного залишку. Вони роздані і є на столах 

у депутатів. Крім того, на загальних зборах були надані 
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пропозиції, що стосуються направлення частини вільного 

залишку. Вони також є у вас на столах. Стосуються вони 

зменшення планових призначень по субвенції військовій 

частині 1376 на суму 500 тис.грн. і збільшення планових 

призначень УЖКГ в сумі 150 тис.грн. на реалізацію 

програми розвитку житлово-комунального господарства в 

частині ремонту освітлення на аеродромі, відділу з питань 

НС в частині надання субвенції державному бюджету 

військовій частині 3548 в сумі 200 тис.грн., виконавчому 

комітету Конотопської міської ради в сумі 70 тис.грн. для 

забезпечення співфінансування субвенції з державного 

бюджету на розвиток мережі центрів надання 

адміністративних послуг для придбання техніки, 

Конотопській ЦРЛ в сумі 240 тис.грн. на проведення 

поточного ремонту підлоги приймального відділення, а 

також управлінню освіти в сумі 200 тис.грн. для 

проведення поточних протиаварійних заходів по дитячому 

садку "Вітерець". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

А по течешукачу для водоканалу? Ніхто не буде 

заперечувати? Яка сума? 260 тис.грн. Ніхто не буде 

заперечувати, щоб виділити 260 тис.грн. на течешукач, щоб 

водоканал і Теплогарант не рили навмання ями, а щоб 

точно вирили там, де порив і ремонтували. Ніхто не 

заперечує? 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ігнатенко Людмилі Іванівні. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Наша комісія працювала досить довго і плідно майже цілий 

тиждень. Тому прошу підтримати ці рішення, оскільки ми 

їх виважено приймали спілкуючись, дійшли компромісу. 

Прошу підтримати даний проект рішення  з урахуванням 

наших правок і рекомендацій. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які зараз були озвучені. 

 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Так. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Включно з течешукачем. 

Соловей  

Сергій Миколайович 

Скільки залишиться коштів вільного залишку після 

сьогоднішнього рішення? Тому що ситуація з Ковід, з 

військовими складна сьогодні в країні, тому ми 

спілкувались з депутатами різних фракцій, всі розуміють, 

що без грошей залишатися не можна. 
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Москаленко  

Ірина Юріївна 

7 млн. 600 тис.грн. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Мінус 260 тис.грн. про які ми говорили, це виходить грубо 

кажучи 7 млн. 300 тис.грн. 

Назаренко  

Ігор Михайлович 

У нас залишається 7 з лишнім мільйонів всього в місті на 

резерв. Але ми всі знаємо, що наприкінці вересня, в жовтні 

у нас стане питання по КП "Теплогарант". Кожного року ми 

виділяємо від 10 до 20 мільйонів. Що буде в цьому році і 

що ми будемо робити? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дуже прикро, що тоді ви виділяли кошти щоб заплатити за 

газ, а не купити нові котли і модернізувати систему 

теплозабезпечення. Це дуже погано, що ви робили саме так, 

а не так, як я вас просив. Ви праві на 100%, ситуація дуже 

складна. Але треба не забувати, що у нас є народний 

депутат України Ігор Федорович Молоток, який написав, 

що він виділив на Сумську область 141 млн.грн. із яких 

місто Конотоп не отримало нічого. Ми зараз маємо 

депутатські запити, я бачив депутатський запит одного із 

депутатів, який хоче, щоб радою офіційно звернулися до 

нашого шановного депутата ВРУ І.Ф.Молотка, щоб він 

звернув увагу на свій округ від якого він обирався. За 

кілька днів до виборів всі мешканці міста чули від нього 

фразу "я буду робити так, незалежно від того, хто буде 

міський голова, що буде пропорційно між Шосткою і 

Конотопом 50 на 50". Ми всі бачили його пост у фейсбуці, 

що 141 млн.грн. він на Сумську область виділив, Конотопа 

ми там не побачили. Тому, пане Назаренко, Ви є 

представником однієї з Ігорем Федоровичем Молотком 

політичної сили "За Майбутнє", я прошу Вас особисто, як 

міський голова, Ви маєте з ним спілкування частіше ніж я, 

нажаль, я хотів би частіше спілкуватися, поспілкуйтеся з 

ним будь ласка стосовно інтересів нашого міста, доведіть 

до нього ту інформацію, про яку Ви зараз сказали, нехай 

нам допоможе. Якщо б 15 млн.грн. нам зараз зайшло на 

ремонт поточний і середній доріг, ми б ці 15 млн.грн., 

правильно сказав Соловей С.М., зарезервували. Ми б це 

зробили. А оскільки Ігор Федорович нам нічим не допоміг, 

то ми вимушені і з того скудного бюджету виділяти ці 

гроші для доріг. Я Вас дуже прошу поспілкуйтеся і Ігорем 

Федоровичем, щоб нам допоміг. 

Назаренко  

Ігор Михайлович 

З приводу того, як ми виділяли не так як Ви казали. По 

перше, це завжди був шантаж тим, що не включиться 
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 опалення... З приводу обіцянок Народного депутата. У нас є 

депутати ще і інші, які теж нічого не виділяють... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Давайте заспокоюємось, дискусія зайшла поза межи теми. 

Давайте голосувати. 

Рошкован  

Андрій Георгійович 

З огляду на обмаль коштів, стан з Ковідом, військової 

ситуації, те що питання з 58 бригадою поки що не 

вирішене, як платника податків, є така пропозиція від 

фракції "Європейська Солідарність", щоб відтермінувати 

пункт стосовно оплати комунальних послуг та енергоносіїв, 

перенести його на більш пізніший час. Це 8 млн. 522 тис. 20 

грн., які передбачені на ці потреби.  

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Я можу сказати відповідно до галузі освіти. Ті кошти, які 

були передбачені у нас в бюджеті на 2021 рік, нам їх не 

вистачає заплатити за енергоносії. Вже відбулося підняття 

двічі і навіть цих коштів, які виділяються на галузь освіти, 

їх може не вистачити до кінця року. Їх сьогодні 

недостатньо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я зніму зараз це питання пана Рошкована, я йому поясню і 

заспокою всіх. Енергоносії, якщо ці кошти не будуть 

витрачені, використані, скажімо так набрано на них цих 

енергоносіїв на ці кошти, то вони витрачені не будуть. 

Зараз, якщо ви подивитися, ми вжили максимальних 

заходів для економії енергоносіїв. У виконкомі, коли 

відбулося підвищення для комунальних підприємств на 

тепло, енергоносії, ми відключили опалення. У виконкомі 

немає опалення вже більше місяця, ми на собі економимо. 

Школи, як тільки закрилися на карантин, одразу 

повідключали опалення. Так само відділ освіти. Єдине, де 

ми не прикручували опалення - це дитячі садочки і лікарні. 

Ці гроші ніхто не з'їсть, не вкраде, не забере, а ми будемо 

бачити зараз коли прийдуть платіжки, а вони будуть 

приходити кожного місяця, це не те, що опалювальний 

сезон закінчився і вони перестали приходити, просто 

оплата на ці послуги розбивається. Розумієте? І чим їм 

зараз платити? Ми їх відтермінуємо? Для чого? Щоб їм 

зараз нічим було платити? Я Вам пропозицію даю. Якщо 

Ви будете наполягати, я поставлю  на голосування. Я даю 

пропозицію: управління економіки, зараз, запитайте у пана 

Рошкована, коли йому буде зручно з вами поспілкуватися з 

цього питання по енергоносіям. Ви візьмете довідки у всіх 

комунальних закладів, лікарень, освіти, культури і решти і 

пану Рошковану поясните чому так не можна робити.  
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Москаленко 

Ірина Юріївна 

Стаття 75 Бюджетного Кодексу каже про те, що захищені 

статті видатків повинні бути забезпечені в повному обсязі. 

На сьогодні, з урахуванням того, що у нас температурний 

режим був не такий, який був протягом останніх трьох 

років і підвищення тарифів визвало незабезпеченість по 

енергоносіям. Це недопустимо по Бюджетному Кодексу. 

Рошкован 

Андрій Георгійович 

Сума заборгованості є? 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це не приватна фірма. Це орган державної влади, місцевого 

самоврядування. Є Бюджетний Кодекс згідно якого ми 

живемо і зобов'язані його виконувати. Якщо ми зараз не 

забезпечимо розрахункову потребу захищеної статті, а 

захищена стаття це зарплата, це енергоносії, ми не маємо 

права далі розподіляти бюджет. Ми не маємо права його 

голосувати. Першочергово приймаються захищені статті. 

Розумієте? Якщо Ви хочете промоніторити цю ситуацію, то 

я вже дав доручення управлінню економіки, в особі пані 

Коваленко, щоб вона Вам це роз'яснила. Ви навіть можете 

взяти це під особистий контроль, я буду Вам тільки 

дякувати за це, якщо Ви проконтролюєте вузли обліку 

теплової енергії, води і електроенергії. Ми не маємо права 

по Закону залишити незабезпеченими захищені статті. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

 

У мене виникло два питання.  

Перше. Закінчився опалювальний сезон. Ми можемо 

сказати, що станом на сьогодні є заборгованість? Ця цифра 

є? 

Друге. Чи можемо ми виділити кошти, яких не вистачає, не 

сьогодні у квітні, а на початку опалювального сезону у 

жовтні чи листопаді, коли будемо бачити? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Не можемо. Це на друге питання. Захищені статті повинні 

фінансуватися першочергово. Ми не зможемо зараз робити 

дороги і голосувати за це, якщо ми не закриємо захищені 

статті.  

На даний момент заборгованість за фактично використану 

теплову енергію в тому числі немає. Але ми маємо 

розрахунок по фактичному споживанню на даний момент і 

цей розрахунок говорить, що цю цифру потрібно 

дофінансувати. Тому що інакше у нас формується 

незабезпеченість захищеної статті. І з цього розрахунку 

відповідні відділи і управління міської ради подали.  

Москаленко 

Ірина Юріївна 

Всі головні розпорядники і розпорядники бюджетних 

коштів вони знають, що таке бюджетний розпис, 
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помісячний розпис. То на сьогодні ми використали ті суми, 

які були передбачені на жовтень, листопад, грудень, 

передвинувши сюди, відповідно відтягши інші видатки на 

той період. Ми зменшили інші видатки за рахунок того, що 

сплатили комунальні. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив депутатам, що не підпише рішення в якому 

будуть не закриті захищені статті, оскільки не має на це 

права. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Я роблю висновок з відповідей. Навіть по старих тарифах 

станом на зараз на опалювальні місяці коштів немає. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

По теперішнім тарифам, які діють зараз. 

Товариство! Вибачте, але незаконні рішення поставити на 

голосування не маю права. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Коли ми збиралися в малому залі головами фракцій, 

депутат Паламарчук, член бюджетної комісії заявила про 

те, що в освіті є незабезпеченість субвенції в порядку 2 

млн.грн. Це точна цифра? Це правда?  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це запитання до начальника управління освіти. Я Вам 

скажу, що на даний момент є така проблема, що на даний 

момент поки що немає забезпеченості.  

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Так це ж захищена стаття. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це стаття для державного бюджету. Це захищена стаття, 

яку фінансує державний бюджет. В розмові з областю, те, 

що вони говорили по освіті, вони планують її забезпечити. 

Якщо ми зараз включимо туди 2 млн.грн. з вільних 

залишків, ми ці гроші з державного бюджету не побачимо. 

Там відразу у них в комп'ютері висвітлиться, що 

незабезпеченості немає. Розумієте? 

Ставлю на голосування проект рішення в цілому з 

урахуванням всіх правок, які були озвучені бюджетною 

комісією і пані Москаленко, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

31.Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 2019 рік та 

наступні 2020-2021 програмні роки» (7 скликання 32 сесія). 

Семеніхін  Слово для інформації з даного питання надається 
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Артем Юрійович Коваленко Олені Василівні, заступнику начальника 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Коваленко 

Олені Василівні 

Даний проект рішення повністю узгоджений з тільки що 

озвученими змінами до бюджету, розглядався профільною 

комісією, прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ігнатенко Людмилі Іванівні. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Даний проект рішення розглядався на комісії, просимо 

винести на розгляд сесії з урахуванням змін. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотопа на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні 

роки» (7 скликання 32 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

32.Депутатський запит Ярового Ю.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступне - розгляд депутатських запитів.  

Оскільки депутата Ярового немає, то я сам зачитаю його 

запит: 

«Відповідно до Закону України "Про статус депутатів 

місцевих рад", на підставі звернення мешканців 

мікрорайону, прошу при розподілу залишку загального 

фонду, що склався на 01.01.2021, розглянути та врахувати 

питання щодо виконання робіт по облаштуванню 

електрифікації по мікрорайону «Сонячний». 

Ставлю на голосування даний депутатський запит, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Ярового Ю.М. 

 

33.Депутатський запит Некрасова С.В. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для оголошення депутатського запиту надається 

Некрасову С.В.  

Некрасов  

Станіслав 

Володимирович 

"Керуючись частиною 1 статті 21 Закону України "Про 

статус депутатів місцевих рад", з метою консолідації зусиль 

в інтересах громади міста Конотоп та налагодження 

взаємодії Конотопської міської ради з народним депутатом 
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України Молотком Ігорем Федоровичем, обраним від 160 

виборчого округу, прошу: підтримати звернення до 

народного депутата України Молотка І.Ф. щодо 

необхідності виділення коштів з державного бюджету на 

реконструкцію ключових об'єктів інфраструктури міста 

Конотопа для створення гідних умов життя містян 

(звернення додається). 

Шановний Ігоре Федоровичу! Спілкуючись із мешканцями 

міста, а також на особистих прийомах як депутата міської 

ради конотопці систематично скаржаться на занедбаність, 

застарілість, а часом навіть аварійний стан більшості 

ключових об'єктів інфраструктури міста. Зокрема, 

мешканці міста наголошують на необхідності реконструкції 

центрального стадіону "Юність". Під час передвиборчої 

кампанії парламентських виборів 2019 року Ви пообіцяли 

мешканцям міста Конотопа, що у разі обрання Вас 

народним депутатом України обов'язково спрямуєте кошти 

державної субвенції, виділені на 160-й округ, на 

реконструкцію стадіону "Юність" у місті Конотопі.  

Однак, станом на дату направлення цього звернення Ваша 

обіцянка досі залишається нереалізованою. 

Сума коштів, необхідна для здійснення реконструкції 

стадіону, є надто значною для місцевого бюджету. Тож 

просимо Вас, як представника громади Конотопа у 

Верховній Раді України, виконати своє зобов'язання перед 

виборцями та спрямувати кошти з державного бюджету на 

проведення робіт із реконструкції стадіону "Юність". 

Приблизна вартість реконструкції - 20 млн.грн.   

З повагою ставимося до напрямку Вашої депутатської 

діяльності, спрямованої на підтримку та популяризацію 

спорту у Сумській області. Розраховуємо на Ваше 

розуміння важливості створення належних умов для 

заняття спортом конотопців, особливо з урахуванням того, 

що місто Конотоп є найбільшим за кількістю мешканців 

населеним пунктом на Вашому окрузі. 

Крім того, просимо Вашого сприяння у виділенні коштів з 

державного бюджету на реконструкцію КНС-1, приблизна 

сума 12,5 млн.грн. 

Також принагідно звертаємо Вашу увагу на необхідності 

справедливого та пропорційного розподілу між усіма 

населеними пунктами коштів державного бюджету, які 

виділяються на 160-й округ. 
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Засвідчуємо свою готовність до співпраці, всебічного 

сприяння та консолідації зусиль для забезпечення комфорту 

і гідного рівня життя громади міста Конотопа". 

Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування депутатський запит Станіслава 

Некрасова, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Некрасова С.В. 

 

 Після голосування обговорення запиту Некрасова С.В. 

(виступали Назаренко І.М., Семеніхін А.Ю.). 

 

34.Депутатський запит Гаценко Л.Г. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для оголошення депутатського запиту надається 

Гаценко Людмилі Григорівні. 

Гаценко 

Людмила Григорівна 

До мене, як до депутата Конотопської міської ради, з 

колективною скаргою звернулися мешканці будинку №4 по 

вулиці Будівельників, це район Житломасив. Протягом 

2012-2020 років мешканці неодноразово зверталися до 

місцевої влади щодо аварійного стану будинку. Він тріснув 

навпіл від підвалу аж до даху. У 2013 році проводилося 

обстеження, що підтвердило аварійність, у 2014 році було 

виготовлено проектно-кошторисну документацію, однак у 

наступних роках (2015-2020) питання підсилення несучих 

конструкцій не було вирішене, не зважаючи на проведену в 

попередніх роках підготовчу роботу. 

Як наслідок - і технічне обстеження 2013 року, і проектна 

документація 2014 року вже неактуальні на сьогодні, а 

будинок руйнується: збільшуються старі тріщини, 

утворюються нові у підвалі, під'їздах, квартирах, вже руку 

можна встромити, мешканців будинку, у чому 

переконалася комісія міської ради за моєю участю 12 

березня та міський голова особисто 6 квітня зі слів 

мешканців. 

Мешканці вкрай стурбовані повідомленнями про будинки, 

які зненацька руйнуються, бо влада роками не реагує на їх 

звернення. Також зазначу, що в людей зібралася вже ціла 

папка документів з різними зверненнями і відписками на 

них. Так у 2017 році щодо ремонту їхнього будинку 

заступник міського голови на той час Іноземцева Тетяна 

Григорівна зазначала: "У зв'язку з тим, що депутати не 

працюють, в міському бюджеті кошти по об'єкту не 
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передбачені. До розгляду питання можливо повернутися в 

разі відновлення роботи депутатського корпусу та 

виділення коштів". Мабуть, на сьогодні, цей час вже настав. 

Остання відповідь управління ЖКГ на моє депутатське 

звернення та міського голови мешканцям зводиться до 

фрази: "Проведення капітального ремонту та його 

фінансування є обов'язком співвласників 

багатоквартирного будинку". Але ж ми з вами щойно 

підтримали ліфти у багатоквартирних будинках, а не 

переклали це на плечі людей. 

Тому, враховуючи серйозність питання, що стосується 

життя й безпеки мешканців, неможливість фінансування 

робіт самими мешканцями, бо це дуже значні суми, 

переважно там живуть пенсіонери, будинок не великий, там 

4 під'їзди, це також на сьогодні не ОСББ, а також 

враховуючи нашу з вами злагоджену роботу депутатського 

корпусу 8 скликання, звертаюся з проханням до всіх 

присутніх, до Вас пане голово, вжити всіх необхідних та 

невідкладних заходів аби вирішити це питання по суті, а 

саме: провести технічне обстеження будинку по вулиці 

Будівельників, 4 з метою подальшої розробки ПКД та 

подальшого виконання робіт з реконструкції будинку. 

Кошти можливо на сьогодні виділити із вільного залишку, 

аби не довелося виділяти з резервного фонду у разі 

непоправного, не дай Бог. 

Дякую! Прошу всіх підтримати запит. 

 Обговорення запиту. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний депутатський запит, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Гаценко Л.Г. 

 

35.Депутатський запит Гланца В.А. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для оголошення депутатського запиту надається 

Гланцу Віталію Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Ми, депутати Конотопської міської ради, закликаємо 

Верховну Раду України невідкладно прийняти в другому 

читанні і в цілому законопроект 2194 та 2195, яким нарешті 

повертають громадам право розпоряджатися землею 

населених пунктів. Ми переконані, що люди мають право 

бути господарями на своїй землі. Без цього рішення 

парламенту неможливо завершити процес земельної 
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децентралізації та забезпечити справжнє самоврядування. 

Хочемо нагадати, що починаючи з 2002 року нашими 

землями управляють призначені чиновники, які 

розпоряджаються нею без врахування інтересів людей та 

розвели корупцію в земельній сфері відкинувши на роки 

наш регіон в розвитку. Тому наголошуємо, що жоден 

чиновник із Києва немає ніякого права і не повинен 

розпоряджатися полями і сінокосами в нас на Конотопській 

ОТГ. Лише громади мають вирішувати, що робити із 

землею - продавати чи здавати в оренду, а все зароблене 

повинне йти в місцеві бюджети на потреби людей, а не 

осідати в кишенях чиновників.  

Саме тому ми наполягаємо на тому, що після передачі 

земель громадам, земельні аукціони мають проходити в 

режимі онлайн, як і передбачено законопроектом 2195, 

оскільки це є найбільш ефективним способом забезпечити 

прозорі торги та отримати найвищу ціну за право власності 

чи користування землею. Пілотні проекти показали, що на 

інтернет-аукціонах вартість земельних ділянок зростає на 

223% порівнюючи зі стартовою ціною. Це означає більше 

коштів на розвиток наших громад, ремонт та забезпечення 

всім необхідним шкіл, амбулаторій, дитячих садків і 

вирішення багатьох інших проблем. Цей парламент почав 

робити те, що обіцяв, що не виконали всі попередні 

скликання, завершив децентралізацію і розпочав 

справедливу земельну реформу заклавши основу для 

побудови заможних громад. 

Тому закликаємо всі політичні сили у Верховній Раді 

України діяти в інтересах місцевого самоврядування при 

ухваленні важливих для людей законопроектів. 

Дякую! 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Від імені фракції ВО "Свобода" задав питання голові 

фракції "Слуга Народу" Гланцу В.А. чому фракція "Слуга 

Народу" не голосувала за депутатський запит Некрасова 

С.В., який направлений на захист інтересів мешканців 

Конотопа. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Я вважаю, що такі питання, в тому числі і виділення 

грошей на місцеві бюджети, потрібно вирішувати з 

губернатором та безпосередньо з тими депутатами у 

розмові тет-а-тет. Я вважаю, що це необхідно робити не 

тільки з Ігорем Федоровичем Молоком, а й і з Олександром 

Анатолійовичем Качурою також. Я думаю, що вони завжди 
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підуть на зустріч в даному питанні. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування депутатський запит Гланца В.А., 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 2, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Гланца В.А. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Всі питання порядку денного розглянуті і сесія 

оголошується закритою. 

 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова        Артем СЕМЕНІХІН 

 


