
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 Позачергова 5 сесія Конотопської міської ради 
 

 

від 22.04.2021, 11:00         м.Конотоп, 

велика зала засідань 

Конотопської міської ради 

 

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

Присутні на сесії: 28 (27 депутатів та міський голова) (список додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

В залі зареєструвалося 27 депутатів. Позачергова 5 сесія 

міської ради 8 скликання оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 Перед депутатами виступив представник Харківського 

університету військово-повітряних сил, а також міський 

голова. 

 

0.1.Затвердження редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Для подальшої роботи сесії нам необхідно обрати робочий 

орган - редакційну комісію з числа двох депутатів міської 

ради. Я пропоную Максима Коханова та Тетяну 

Іноземцеву. Заперечень немає? Немає. 

Ставлю на голосування обрати дані кандидатури до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження редакційної комісії. 
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№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 1 Про включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу та 

укладення договору оренди нерухомого майна.   

 2 Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки.   

 3 Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік.   

 4 Про Дубовик Л.І. та Ігнатенко Л.І. (Про припинення повноважень депутата 

міської ради Ігнатенко Л.І. та депутата міської ради Дубовик Л.І.).   

 

0.2.Затвердження порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Переходимо до визначення порядку денного позачергової 

п'ятої сесії. До порядку денного пропонується включити 

наступні питання: 

-Про включення об'єктів комунальної власності до 

Переліку другого типу та укладення договору оренди 

нерухомого майна. 

-Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення на 2017-2021 роки. 

-Про внесення змін до бюджету Конотопської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

-Також до мене надійшло звернення від двох депутатів 

міської ради. 

Прошу голосувати за затвердження порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Затвердження порядку 

денного. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

позачергової 5 сесії Конотопської міської ради 8 скликання 
 

22.04.2021 

№ з/ч Питання порядку денного 

1.  Про включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу та 

укладення договору оренди нерухомого майна 

2.  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки 

3.  Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік 

4.  Про Дубовик Л.І. та Ігнатенко Л.І. (Про припинення повноважень депутата 

міської ради Ігнатенко Л.І. та депутата міської ради Дубовик Л.І.).   
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1.Про включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу та 

укладення договору оренди 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 було розглянуто на засіданні профільної 

комісії, зауважень не було, прошу підтримати даний проект 

рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Питання вивчено і попередньо розглянуто в комісії. Комісія 

рекомендує прийняти. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив депутатам, що поки що укладається договір 

оренди, а через 2-3 місяці, поки виготовиться 

землевпорядна документація, буде прийматися рішення про 

передачу у власність. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо заперечень немає, то ставлю даний проект рішення на 

голосування в цілому, прошу голосувати. 

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

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

комунальної власності до Переліку другого типу та 

укладення договору оренди нерухомого майна. 

(Прийняте рішення додається). 
 

2.Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дубовику 

Сергію Віталійовичу, заступнику начальника управління 

соціального захисту населення Конотопської міської ради. 

Дубовик 

Сергій Віталійович 

Проектом рішення пропонується передбачити в міському 

бюджеті 78 тис.грн. на компенсацію витрат 

банно-прального комбінату для безкоштовного надання 

послуг з обслуговування військовослужбовців. Прохання 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

заступнику голови профільної постійної комісії 

Багрянцевій Олені Юріївні. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Комісія це питання не розглядала, але ми пропонуємо 

винести його на розгляд сесії. 

Голова фракції Обговорення питання (виступали Гланц В.А., Дубовик С.В., 

Семеніхін А.Ю.). 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо немає зауважень та заперечень, ставлю на 

голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 
 

3.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. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зачитав лист по приймальному відділенні ЦРЛ: 

"До закінчення будівельних робіт та введення об'єкту в 

експлуатацію необхідно коштів в сумі 4 млн. 812 тис. 800 

грн. Кошти на виконання будівельних робіт - 4 млн. 600 

тис.грн. Виплата на видачу сертифікату - 19800 грн. 

Виплата на видачу сертифіката енергоефективності - 16000 

грн. Виплата на видачу сертифікату БТІ - 40000 грн. Кошти 

на утримання служби замовника включаючи витрати на 

технічний нагляд - 100000 грн. Кошти на здійснення 

авторського нагляду - 37000 грн.". 

Бюджетна комісія проговорювала 200000 грн., але я прошу, 

щоб ми там окремо правку 12800 грн. не голосували, то я 

поставлю на голосування в цілому, коли озвучиться проект 

рішення - 212800 грн. замість 200000 грн. 

Москаленко  

Ірина Юріївна 

На розгляд міської ради виноситься питання щодо внесення 

змін до міського бюджету на 2021 рік. Це стосується 

виділення коштів з вільного залишку, які вже були 

озвучені: 78000 грн. на реалізацію комплексної програми 

соціального захисту населення для відшкодування витрат 

пов'язаних із наданням послуг банно-прального комбінату; 

750000 грн. управлінню ЖКГ для виготовлення ПКД та 

проведення капітального ремонту будинку по вулиці 

Рябошапка, 43 та на збільшення обсягу іншої субвенції 

обласному бюджету на завершення робіт з реконструкції 

приймального відділення - 200000 грн.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

212800 грн. 

Москаленко  

Ірина Юріївна 

Проект рішення було обговорено з профільною комісією, 

зауважень та пропозицій не було, єдина пропозиція це 
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добавити 12800 грн. до приймального відділення до 

субвенції обласному бюджету. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ігнатенко Людмилі Іванівні. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

На засіданні профільної комісії розглядалися дані питання, 

з урахуванням даної правки просимо підтримати проект 

рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік. 

(Прийняте рішення додається). 
 

4.Про припинення повноважень депутата міської ради Ігнатенко Л.І. та 

депутата міської ради Дубовик Л.І. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У нас залишився один проект рішення - це заяви депутатів 

міської ради. Це заяви від Дубовик Любов Іванівни і 

Ігнатенко Людмили Іванівни. 

Заява: "У зв'язку  з обмеженням встановленими статтею 7 

Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" 

складаю депутатські повноваження". 

Два депутата міської ради у нас складають повноваження.  

Людмила Іванівна, Любов Іванівна, це так чи не так? 

 Дубовик Л.І. та Ігнатенко Л.І. повідомили, що дійсно 

складають свої повноваження депутата міської ради. 

Дубовик Л.І. та Ігнатенко Л.І. оголосили про конфлікт 

інтересів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування ці заяви, прошу 

голосувати одним проектом рішення. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про Дубовик Л.І. та 

Ігнатенко Л.І. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Оскільки всі питання порядку денного 

розглянуті, позачергова 5 сесія Конотопської міської ради 8 

скликання оголошується закритою.  

Виконується Державний Гімн України. 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 


