
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

1 пленарного засідання 6 сесії Конотопської міської ради 
 

 

від 16.06.2021, 10:00         м.Конотоп, 

велика зала засідань 

Конотопської міської ради 

 

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

Присутні на сесії: 22 (список додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оргвідділ, прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зареєструвався 21 депутат. Сесія є повноважною і 

оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! У зв'язку з тим, що Дубовик Любов Іванівна 

та Ігнатенко Людмила Іванівна склали свої депутатські 

повноваження, слово надається голові нашої 

територіальної виборчої комісії пані Єзерській для 

представлення нових депутатів. 

Єзерська 

Оксана Сергіївна 

 

До Конотопської міської територіальної виборчої комісії 

Конотопського району Сумської області надійшло 

рішення від Конотопської міської ради 8 скликання від 22 

квітня 2021 року про дострокове припинення 

повноважень депутатів Конотопської міської ради 

Дубовик Любов Іванівни, яка обрана на чергових виборах 

25 жовтня 2020 року до Конотопської міської ради по 

територіальному виборчому округу №2 і включена до 

виборчого списку Сумської регіональної обласної 

організації політичної партії "Опозиційна платформа - За 

Життя" та депутата Конотопської міської ради Ігнатенко 

Людмили Іванівни, яка обрана на чергових виборах 25 
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жовтня 2020 року до Конотопської міської ради по 

територіальному виборчому округу №4 і включена до 

виборчого списку Сумської обласної організації 

політичної партії ВО "Свобода" відповідно до пункту 14 

частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", пункту 2 частини 2 статті 4 

Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" та 

поданих заяв.  

Згідно з частиною 1 статті 284 Виборчого Кодексу 

України у разі дострокового припинення повноважень 

депутатів територіальної громади з кількістю виборців 10 

тисяч і більше на підставах і в порядку, передбачених 

Конституцією України та Законами України за рішенням 

територіальної комісії депутатом визнається наступний за 

черговістю кандидат у депутати у відповідному 

територіальному або єдиному виборчому списку від цієї 

організації партії в порядку, передбаченому частиною 5 

статті 283 Виборчого Кодексу України.  

До Конотопської міської ради територіальної виборчої 

комісії надійшли необхідні документи від Нікітіна 

Олексія Миколайовича щодо реєстрації його депутатом 

Конотопської міської ради Сумської області включеного 

до виборчого списку Сумської регіональної організації 

політичної партії "Опозиційна платформа - За Життя". 

Враховуючи вищевикладене, відповідно до пунктів 18 та 

23 частини 2 статті 206, статті 283 Виборчого Кодексу 

України, роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

обласної, районної, районної у місті, сільської, селищної 

ради затвердженого постановою Центральної Виборчої 

Комісії від 28 жовтня 2020 року №433, пункту 4 частини 1 

статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих 

рад" Конотопська міська територіальна виборча комісія 

постановила зареєструвати депутатом Конотопської 

міської ради 8 скликання Нікітіна Олексія Миколайовича 

обраного на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 

року в територіальному виборчому окрузі №2 від 

Сумської регіональної організації політичної партії 

"Опозиційна платформа - За Життя". 

До Конотопської міської територіальної виборчої комісії 

надійшли необхідні документи від Сірика Олександра 

Васильовича щодо реєстрації його депутатом 
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Конотопської міської ради Сумської області, включеного 

до виборчого списку Сумської обласної організації 

політичної партії ВО "Свобода". Враховуючи 

вищевикладене, відповідно до пунктів 18 та 23 частини 2 

статті 206, статті 283 Виборчого Кодексу України, 

роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, 

районної, районної у місті, сільських, селищних рад, 

сільських, селищних, міських голів затвердженого 

постановою Центральної Виборчої Комісії від 28 жовтня 

2020 року №433, пункту 4 частини 1 статті 5 Закону 

України "Про статус депутатів місцевих рад" Конотопська 

міська територіальна виборча комісія постановила 

зареєструвати депутатом Конотопської міської ради 8 

скликання Сірика Олександра Васильовича, обраного на 

чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року в 

територіальному виборчому окрузі №4 від Сумської 

обласної організації політичної партії ВО "Свобода". 

Прошу новообраних депутатів отримати посвідчення та 

нагрудний значок депутата Конотопської міської ради 8 

скликання. 

 Єзерська О.С. вручає посвідчення та нагрудний знак 

Сірику Олександру Васильовичу та Нікітіну Олексію 

Миколайовичу. 

 

0.1.Затвердження редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Переходимо до роботи. Для того, щоб нам 

далі працювати необхідно обрати редакційну комісію. До 

редакційної комісії пропонується Оксана Коваленко та 

Олександр Школа. Заперечень немає? Немає.  

Хто за те, щоб Школа О.В. та Коваленко О.Ю. були 

членами редакційної комісії, прошу голосувати.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Затвердження редакційної комісії 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повторно поставив питання на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження редакційної комісії. 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 6 сесії міської ради 8 скликання 

 

                              16.06.2021 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного 

1 Про утворення виконавчого комітету Конотопської міської ради 8 скликання 

2 Про кадрові питання 

3 Про Власенка Д.О. 

4 Про Гаврилко Н.В. 

5 Про Голобурду Т.М. 

6 Про Іваницького С.М. 

7 Про Ковальова О.О. 

8 Про Лугового В.В. 

9 Про Лютого І.П. 

10 Про Мороз С.С. 

11 Про Сергієнка С.В. 

12 Про Тягнія С.М. 

13 Про Щербаня С.С. 

14 Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності на території обслуговування у 2020 році 

15 Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

16 Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

17 Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією 

18 Про продовження терміну дії договорів оренди землі та припинення прав на 

земельні ділянки 

19 Про внесення змін до рішень виконкому, скасування  рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок» 

20 Про відмову у наданні дозволів на викуп у власність земельних ділянок 

21 Про продаж у власність земельної ділянки 

22 Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації 

та відмову у наданні в користування земельної ділянки 

23 Про прийняття в комунальну власність відумерлої спадщини (земельної 

ділянки) 

24 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки 

25 Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені 

на земельні торги 
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26 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 «Про 

затвердження програми розвитку земельних відносин та охорони земель на 

2021 рік (8 скликання 2 сесія) 

27 Про затвердження порядку демонтажу незаконно встановлених тимчасових 

(металевих) гаражів та контейнерів на території міста Конотоп 

28 Про затвердження Порядку надання дозволів на встановлення тимчасових 

збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови в 

м.Конотоп 

29 Про визнання рішень такими що втратили чинність 

30 Про затвердження містобудівної документації 

31 Щодо передачі в користування нежитлового приміщення по 

вул.Депутатській,2 в м.Конотопі 

32 Про включення об’єкта комунальної власності до Переліку другого типу 

33 Про прийняття до комунальної власності Конотопської міської  ради майна 

34 Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту населення 

на 2017-2021 роки 

35 Про  внесення змін   до  Програми соціального захисту пільгових 

категорій населення  Конотопської  міської територіальної громади на  

2019-2021 роки 

36 Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопської міської 

територіальної громади на 2018-2021 роки» 

37 Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти Конотопської міської ради 

38 Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на 

посаду директора Конотопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Конотопської міської 

ради Сумської області 

39 Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради 

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

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

округами та організацію прийому громадян депутатами» 

41 Про план роботи міської ради на ІІ півріччя 2021 року 

42 Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради 

43 Про внесення змін до Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2021-2025 роки 

44 Про затвердження Програми виплати винагород спортсменам і тренерам  

Конотопської міської територіальної громади  з олімпійських, не 

олімпійських, параолімпійських та дефолімпійських видів спорту на 2021 рік 

45 Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату 

Конотопської міської територіальної громади на період до 2030 року 
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46 Про затвердження Положення про громадський бюджет Конотопської 

міської територіальної громади 

47 Про затвердження параметрів та календарного плану громадського бюджету 

Конотопської міської територіальної громади 

48 Про затвердження системи енергетичного менеджменту в Конотопській 

міській територіальній громаді 

49 Про внесення доповнень до плану діяльності Конотопської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік 

50 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) 

51 Про розгляд звіту щодо виконання Програми розвитку та забезпечення 

діяльності комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» 

на 2018-2021 роки за І квартал 2021 року 

52 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Конотопське 

трамвайне управління» 

53 Про внесення змін до Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс» 

54 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Банно–пральний 

комбінат Конотопської міської ради» 

55 Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2020-2022 роки 

56 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки 

57 Про затвердження Положення про сектор міської ради з питань охорони 

здоров’я та праці виконавчого комітету Конотопської міської ради 

58 Про звернення Конотопської міської ради 8 скликання до Президента 

України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо 

розробки та прийняття Державної програми безоплатного лікування хворих 

на спінальну м’язову атрофію 

59 Про  затвердження  звіту  про виконання бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади за І квартал 2021 року 

60 Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік 

61 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) 

62 Депутатський запит Поліщук О.А. 
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№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 1 
Про утворення виконавчого комітету Конотопської міської ради 8 

скликання   

 2 Про кадрові питання   

 5 Про Голобурду Т.М.   

 3 Про Власенка Д.О.   

 7 Про Ковальова О.О.   

 6 Про Іваницького С.М.   

 9 Про Лютого І.П.   

 10 Про Мороз С.С.   

 12 Про Тягнія С.М.   

 8 Про Лугового В.В.   

 4 Про Гаврилко Н.В.   

 13 Про Щербаня С.С.   

 11 Про Сергієнка С.В.   

 14 
Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності на території обслуговування у 2020 році   

 15 Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 16 
Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 17 
Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

 18 
Про продовження терміну дії договорів оренди землі та припинення прав 

на земельні ділянки   

 19 
Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок»   

 20 Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок   

 21 Про продаж у власність земельної ділянки   

 22 
Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної 

документації та відмову у наданні в користування земельної ділянки   

 23 
Про прийняття в комунальну власність відумерлої спадщини (земельної 

ділянки)   

 24 
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки   

 26 

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 «Про 

затвердження програми розвитку земельних відносин та охорони земель на 

2021 рік (8 скликання 2 сесія)   

 34 
Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки   
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 36 
Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопської міської 

територіальної громади на 2018-2021 роки»   

 37 

Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти Конотопської міської 

ради   

 38 

Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на 

посаду директора Конотопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Конотопської 

міської ради Сумської області   

 39 Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради   

 40 

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

сесія) «Про закріплення депутатів Конотопської міської ради 8 скликання 

за округами та організацію прийому громадян депутатами»   

 42 
Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради   

 43 
Про внесення змін до Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2021-2025 роки   

 44 

Про затвердження Програми виплати винагород спортсменам і тренерам 

Конотопської міської територіальної громади з олімпійських, не 

олімпійських, параолімпійських та дефолімпійських видів спорту на 2021 

рік   

 45 
Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату 

Конотопської міської територіальної громади на період до 2030 року   

 46 
Про затвердження Положення про громадський бюджет Конотопської 

міської територіальної громади   

 47 
Про затвердження параметрів та календарного плану громадського 

бюджету Конотопської міської територіальної громади   

 48 
Про затвердження системи енергетичного менеджменту в Конотопській 

міській територіальній громаді   

 49 
Про внесення доповнень до плану діяльності Конотопської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік   

 50 

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)   

 51 

Про розгляд звіту щодо виконання Програми розвитку та забезпечення 

діяльності комунального підприємства «Конотопське трамвайне 

управління» на 2018-2021 роки за І квартал 2021 року   

 52 
Про затвердження Статуту комунального підприємства «Конотопське 

трамвайне управління»   

 53 
Про внесення змін до Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс»   
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 56 

Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки   

 33 Про прийняття до комунальної власності Конотопської міської ради майна   

 31 
Щодо передачі в користування нежитлового приміщення по 

вул.Депутатській,2 в м.Конотопі   

 32 Про включення об’єкта комунальної власності до Переліку другого типу   

 58 

Про звернення Конотопської міської ради 8 скликання до Президента 

України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо 

розробки та прийняття Державної програми безоплатного лікування хворих 

на спінальну м’язову атрофію   

 59 
Про затвердження звіту про виконання бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади за І квартал 2021 року   

 60 
Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної 

громади на 2021 рік   

 61 

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)   
 

0.2.Затвердження порядку денного 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Переходимо до визначення питань порядку денного. 

Питання порядку денного вам всім роздані, в тому числі і 

до роздані, це кадрові питання по кількісному і якісному 

складу виконавчого комітету, це про обрання заступників 

міського голови і так далі. Це додаткові питання, тобто ті 

питання, які у вас роздані в тому порядку денному, який у 

вас лежить на столах. 

Ставлю на голосування питання затвердження порядку 

денного і прошу проголосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

6 сесії міської ради 8 скликання 

 

                              16.06.2021 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного 

1 Про утворення виконавчого комітету Конотопської міської ради 8 скликання 

2 Про кадрові питання 

3 Про Власенка Д.О. 

4 Про Гаврилко Н.В. 

5 Про Голобурду Т.М. 

6 Про Іваницького С.М. 

7 Про Ковальова О.О. 

8 Про Лугового В.В. 

9 Про Лютого І.П. 

10 Про Мороз С.С. 

11 Про Сергієнка С.В. 

12 Про Тягнія С.М. 

13 Про Щербаня С.С. 

14 Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності на території обслуговування у 2020 році 

15 Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

16 Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

17 Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією 

18 Про продовження терміну дії договорів оренди землі та припинення прав на 

земельні ділянки 

19 Про внесення змін до рішень виконкому, скасування  рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок» 

20 Про відмову у наданні дозволів на викуп у власність земельних ділянок 

21 Про продаж у власність земельної ділянки 

22 Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації 

та відмову у наданні в користування земельної ділянки 

23 Про прийняття в комунальну власність відумерлої спадщини (земельної 

ділянки) 

24 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки 

25 Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені 

на земельні торги 
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26 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 «Про 

затвердження програми розвитку земельних відносин та охорони земель на 

2021 рік (8 скликання 2 сесія) 

27 Про затвердження порядку демонтажу незаконно встановлених тимчасових 

(металевих) гаражів та контейнерів на території міста Конотоп 

28 Про затвердження Порядку надання дозволів на встановлення тимчасових 

збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови в 

м.Конотоп 

29 Про визнання рішень такими що втратили чинність 

30 Про затвердження містобудівної документації 

31 Щодо передачі в користування нежитлового приміщення по 

вул.Депутатській,2 в м.Конотопі 

32 Про включення об’єкта комунальної власності до Переліку другого типу 

33 Про прийняття до комунальної власності Конотопської міської  ради майна 

34 Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту населення 

на 2017-2021 роки 

35 Про  внесення змін   до  Програми соціального захисту пільгових 

категорій населення  Конотопської  міської територіальної громади на  

2019-2021 роки 

36 Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопської міської 

територіальної громади на 2018-2021 роки» 

37 Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти Конотопської міської ради 

38 Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на 

посаду директора Конотопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Конотопської міської 

ради Сумської області 

39 Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради 

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

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

округами та організацію прийому громадян депутатами» 

41 Про план роботи міської ради на ІІ півріччя 2021 року 

42 Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради 

43 Про внесення змін до Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2021-2025 роки 

44 Про затвердження Програми виплати винагород спортсменам і тренерам  

Конотопської міської територіальної громади  з олімпійських, не 

олімпійських, параолімпійських та дефолімпійських видів спорту на 2021 рік 

45 Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату 

Конотопської міської територіальної громади на період до 2030 року 
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46 Про затвердження Положення про громадський бюджет Конотопської 

міської територіальної громади 

47 Про затвердження параметрів та календарного плану громадського бюджету 

Конотопської міської територіальної громади 

48 Про затвердження системи енергетичного менеджменту в Конотопській 

міській територіальній громаді 

49 Про внесення доповнень до плану діяльності Конотопської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік 

50 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) 

51 Про розгляд звіту щодо виконання Програми розвитку та забезпечення 

діяльності комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» 

на 2018-2021 роки за І квартал 2021 року 

52 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Конотопське 

трамвайне управління» 

53 Про внесення змін до Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс» 

54 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Банно–пральний 

комбінат Конотопської міської ради» 

55 Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2020-2022 роки 

56 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки 

57 Про затвердження Положення про сектор міської ради з питань охорони 

здоров’я та праці виконавчого комітету Конотопської міської ради 

58 Про звернення Конотопської міської ради 8 скликання до Президента 

України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо 

розробки та прийняття Державної програми безоплатного лікування хворих 

на спінальну м’язову атрофію 

59 Про  затвердження  звіту  про виконання бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади за І квартал 2021 року 

60 Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік 

61 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) 

62 Депутатський запит Поліщук О.А. 
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1.Про утворення виконавчого комітету Конотопської міської ради 8 

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 розданий вам додатково. Даним рішенням 

пропонується затвердити чисельний склад виконавчого 

комітету в кількості 18 членів і рішення про утворення 

попереднього виконавчого комітету визнати таким, що 

втратило чинність. Прошу підтримати даний проект 

рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про утворення 

виконавчого комітету Конотопської міської ради 8 

скликання. 

(Прийняте рішення додається). 

 

2.Про кадрові питання. 

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 передбачає: у зв'язку із закінченням 

повноважень звільнити з займаних посад заступника 

міського голови Степанченка Ігоря Олеговича та старосту 

Підлипненського старостинського округу Матвієнка 

Володимира Миколайовича та затвердити на посаді 

першого заступника міського голови з правом підпису 

Ігнатенко Людмилу Іванівну, затвердити на посаді 

керуючого справами виконкому Дубовик Любов Іванівну, 

затвердити на посаді заступника міського голови Павлова 

Юрія Івановича, затвердити на посаді старости 

Підлипненського старостинського округу Гапчуна Дмитра 

Вікторовича.  

Прошу підтримати даний проект рішення. Він 

обговорювався на засіданні профільної комісії, зауважень 

не надходило. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зауваження та заперечення є? Відсутні. 

Прошу підтримати даний проект рішення, прошу 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про кадрові питання. 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.Про Голобурду Т.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даним проектом рішення передбачається затвердити 

Голобурду Тетяну Миколаївну членом виконавчого 

комітету Конотопської міської ради 8 скликання. Прошу 

підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауважень та заперечень тут бути не може, тому що це 

виключно мої повноваження подавати пропозиції по 

членам виконавчого комітету. Тому  прошу вас 

підтримати, Тетяну Миколаївну ви всі знаєте.  

Ставлю на голосування дане питання, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про Голобурду Т.М. 

(Прийняте рішення додається). 

 

3.Про Власенка Д.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даним проектом рішення пропонується затвердити 

Власенка Дмитра Олександровича членом виконавчого 

комітету Конотопської міської ради  8 скликання. Прошу 

підтримати даний проект рішення.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект 

рішення, це людина, яка є фахівцем в транспортній галузі, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про Власенка Д.О. 

(Прийняте рішення додається). 

 

7.Про Ковальова О.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

 



15 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даним проектом рішення пропонується затвердити 

Ковальова Олександра Олександровича членом 

виконавчого комітету Конотопської міської ради  8 

скликання. Прошу підтримати даний проект рішення.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ковальов - це людина, яка пройшла фронт, пройшла війну, 

яка отримала там поранення і він гідний представник 

АТОвців. Прошу підтримати, ставлю на голосування. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про Ковальова О.О. 

(Прийняте рішення додається). 

 

6.Про Іваницького С.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даним проектом рішення пропонується затвердити 

Іваницького Степана Миколайовича членом виконавчого 

комітету Конотопської міської ради 8 скликання. Прошу 

підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Іваницького С.М. ви всі знаєте, людина це мудра, тому ця 

людина повинна бути у виконкомі. 

Ставлю дане питання на голосування, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про Іваницького С.М. 

(Прийняте рішення додається). 

 

9.Про Лютого І.П. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даним проектом рішення пропонується затвердити 

Лютого Івана Петровича членом виконавчого комітету 

Конотопської міської ради 8 скликання. Прошу 

підтримати даний проект рішення.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Лютий Іван Петрович - це фахівець в галузі роботи 

профспілкових комітетів. Ставлю на голосування, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про Лютого І.П. 

(Прийняте рішення додається). 
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10.Про Мороз С.С. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даним проектом рішення пропонується затвердити Мороз 

Світлану Сергіївну членом виконавчого комітету 

Конотопської міської ради 8 скликання. Прошу 

підтримати даний проект рішення.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу підтримати і ставлю на голосування дане питання, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про Мороз С.С. 

(Прийняте рішення додається). 

 

12.Про Тягнія С.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради.  

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даним проектом рішення пропонується затвердити Тягнія 

Сергія Миколайовича членом виконавчого комітету 

Конотопської міської ради 8 скликання. Прошу 

підтримати даний проект рішення.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Сергій Тягній - це людина, яка має великий досвід, він вже 

був членом виконавчого комітету і був депутатом 

Конотопської міської ради, і зараз він є представником 

пропрезидентської політичної сили "Слуга Народу", і я 

думаю нам потрібно з усіма політичними силами 

знаходити консенсус і співпрацювати. Тому прошу вас 

підтримати і проголосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про Тягнія С.М. 

(Прийняте рішення додається). 

 

8.Про Лугового В.В. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради.  

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даним проектом рішення пропонується затвердити 

Лугового Владислава Володимировича членом 

виконавчого комітету Конотопської міської ради 8 

скликання. Прошу підтримати даний проект рішення.   
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Пан Луговий - це людина з активною життєвою позицією, 

абсолютна не байдужа до долі міста. 

Я прошу вас підтримати і проголосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про Лугового В.В. 

(Прийняте рішення додається). 

 

4.Про Гаврилко Н.В. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради.  

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даним проектом рішення пропонується затвердити 

Гаврилко Наталію Вікторівну членом виконавчого 

комітету Конотопської міської ради 8 скликання. Прошу 

підтримати даний проект рішення.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу 

підтримати і голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про Гаврилко Н.В. 

(Прийняте рішення додається). 

 

13.Про Щербаня С.С. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даним проектом рішення пропонується затвердити 

Щербаня Сергія Степановича членом виконавчого 

комітету Конотопської міської ради 8 скликання. Прошу 

підтримати даний проект рішення.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Пан Щербань має великий досвід роботи у виконавчому 

комітеті, я думаю він там повинен бути, це його місце. 

Прошу підтримати і голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про Щербаня С.С. 

(Прийняте рішення додається). 

 

11.Про Сергієнка С.В. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради.  
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Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даним проектом рішення пропонується затвердити 

Сергієнка Спартака Валентиновича членом виконавчого 

комітету Конотопської міської ради 8 скликання. Прошу 

підтримати даний проект рішення.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення і прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 12, Проти – 4, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про Сергієнка С.В. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ми зараз попередньо на загальних зборах 

обговорили ті проекти рішень, які не пройшли комісії у 

зв'язку з тим, що комісії не відбулися. Зокрема, сьогодні 

освітянська комісія не відбулася і так далі. І ми так 

попередньо проговорили з вами про те, щоб розділити цю 

сесію на 2 пленарні засідання. Зараз ми розглянемо ті 

питання, які є просто кричущими, а решту перенесемо на 

друге пленарне засідання, можливо доєднається ще 

частина депутатського корпусу для більш широкого 

обговорення. 

 

14.Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності на території обслуговування у 2020 році. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

У нас присутній начальник відділу поліції, сьогодні за 

графіком і за планом діяльності він повинен прозвітувати 

про роботу поліції в напрямку дотримання законності. 

Тому слово надається Забозлаєву Сергію Олександровичу, 

начальнику Конотопського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Сумській області. 

Забозлаєв 

Сергій 

Олександрович 

Проінформував присутніх про стан законності, боротьби 

із злочинністю, охорони громадського порядку та 

результати діяльності на території обслуговування у 

2020 році.  

(Інформація додається). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування інформацію начальника поліції 

про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на 

території обслуговування у 2020 році, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про стан законності, 

боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності на території 
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обслуговування у 2020 році. 

(Прийняте рішення додається). 

 

15.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було обговорено на профільних 

депутатських комісіях. В результаті розгляду 

запропоновано:  

В пункті 2.2, а саме підпункти 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 

слово "у власність" замінити на слово "в оренду". Ці 

пункти стосуються надання ділянок під гаражне 

будівництво. Відповідно до заяв і проекту рішення ми 

пропонували передати їх у власність, за рішенням комісії 

запропоновано слово "у власність" замінити на слово "в 

оренду".  

Також пункт 2.3 перенести на розгляд наступної сесії, а 

також проект рішення доповнити пунктом 8, а саме: 

"Надати згоду комунальному некомерційному 

підприємству Конотопської міської ради Конотопська 

центральна районна лікарня імені академіка Михайла 

Давидова на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вулиці 

Миколи Амосова, 9, 14". 

Прошу даний проект рішення підтримати і винести на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство. Ставлю даний проект рішення на голосування 

з урахуванням рішень комісії, прошу голосувати. 

Заперечень немає? Немає. Прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було обговорено на профільних 

депутатських комісіях, зауважень та пропозицій не було, 

прошу даний проект рішення підтримати в повному обсязі 
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та винести його на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауважень та заперечень немає? Ставлю даний проект 

рішення на голосування в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою 

землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було розглянуто на профільних 

комісіях, в результаті розгляду запропоновано виключити 

пункт 5. Прошу даний проект підтримати і винести на 

розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Висловитись хтось бажає? Ні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції комісії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ 

та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Пункт 5: "Керуючись заявою Шевченка М.А. надати в 

оренду на 5 років земельну ділянку по площі Миру (район 

житлового будинку 1А) для обслуговування будівлі 

гаража". Даний пункт запропоновано виключити у зв'язку 

з тим, що на даній земельній ділянці розташований 

незаконно збудований гараж. Тому за рішенням комісії 

запропоновано даний пункт виключити. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю повторно на голосування дане 

питання, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ 

та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 
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18.Про продовження терміну дії договорів оренди землі та припинення прав на 

земельні ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення розглядався на засіданні 

профільних депутатських комісій, в результаті розгляду 

запропоновано пункти 2.2, 2.3, 2.4 перенести на 

доопрацювання.  

Обговорення питання. Виступали Сахно О.О., Семеніхін 

А.Ю. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому з 

урахуванням рішення комісії, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про продовження терміну 

дії договорів оренди землі та припинення прав на 

земельні ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив дане питання повторно на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження 

терміну дії договорів оренди землі та припинення 

прав на земельні ділянки. 

 

19.Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення розглядався на засіданні 

профільних комісій, зауважень та пропозицій не було, 

прошу підтримати даний проект в повному обсязі та 

винести його на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішень виконкому, скасування  рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок». 

(Прийняте рішення додається). 
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20.Про відмову у наданні дозволів на викуп у власність земельних ділянок. 

(Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Наступний проект рішення "Про надання дозволу на 

викуп у власність земельних ділянок". Даний проект 

рішення за рішенням профільної комісії запропоновано 

зняти. Даним проектом рішення запропоновано викупити 

ті ділянки, які на даний час знаходяться в оренді. Це 

ділянка по вулиці Успенсько-Троїцькій, 98А, де 

знаходиться «Сеал ЛТД», заправка і мийка. І другий пункт 

- це викуп ділянки під індивідуальним гаражем.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це питання потрібно до вивчити, я думаю ми поставимо 

зараз на голосування, але треба до вивчати. 

 Обговорення питання. Виступали Паламарчук Т.М., 

Семеніхін А.Ю., Сахно О.О., Дмитренко О.І. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування даний проект рішення в такому 

формулюванні: з урахуванням рішення комісії зняти всі 

пункти з розгляду, а пункт по продажу у власність 

земельної ділянки біля ТП, відмовити. Які думки? 

Правильно? 

 Обговорення питання. Виступали Паламарчук Т.М., 

Дмитренко О.І., Сахно О.О. Семеніхін А.Ю. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

за основу, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання дозволу на 

викуп у власність земельних ділянок. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Правка: змінити назву рішення.  

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Про відмову у наданні дозволу на викуп у власність 

земельних ділянок.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

І далі по тексту. Ставлю на голосування правку: замінити 

"надання" на "на відмову у наданні дозволу на викуп". 

Ставлю на голосування цю правку, прошу голосувати.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Дмитренко О.І.: Змінити назву 

рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про відмову у наданні 

дозволів на викуп у власність земельних ділянок. 

(Прийняте рішення додається). 

 

21.Про продаж у власність земельної ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення пропонується продати у 

власність на підставі наданого вже дозволу та розробленої 

експертної оцінки земельної ділянки, яка пройшла 

рецензування, продати земельну ділянку по вулиці 

Комунальній в розмірі 401300 грн. Також дане питання 

розглядалося на засіданнях профільних комісій, 

запропоновано даний проект рішення доповнити пунктом 

4, 5 і 6, а саме: теж на підставі вже розробленої та 

рецензованої експертної оцінки доповнити продажом 

ділянки по вулиці Вирівській, 64Б, Півень С.І., для 

обслуговування нежитлових будівель, сума продажу 

складає 29340 грн. Даний проект було підтримано на 

комісіях. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Земельна ділянка по Комунальній - це що? 

 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Це земельна ділянка на якій розташовані складські 

приміщення. Хочу наголосити, що вже дозвіл надавався, 

експертна оцінка виконувалася. Якщо ми в даному 

випадку відмовляємо, то людина має право звертатися 

знову і знову, і міська рада за свої бюджетні кошти буде 

постійно актуалізувати експертну оцінку на земельні 

ділянки і виносити дане рішення на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так. Дійсно. Тому це потрібно підтримати, бо ми вже 

надали дозвіл, тим паче, що це наш місцевий виробник 

вікон. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Також ціна не маленька надійде до бюджету - 401 тисяча 

гривень.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

До речі, це наша каденція надала дозвіл.  

Товариство! Ставлю на голосування в цілому з 

доповненнями і прошу підтримати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продаж у власність 

земельної ділянки. 

Семеніхін  Поставив повторно дане питання на голосування. 
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Артем Юрійович 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продаж у власність 

земельної ділянки. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

На бюджетній комісії ми підіймали це питання по 

продажу, оренді і виготовленню документів, і ми просимо 

земельний відділ від бюджетної комісії підготувати нам 

положення. Оксана Іванівна, прокоментуйте будь ласка 

про наше положення. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Вчора було запропоновано положення по мафам, про 

надання земельних ділянок в оренду під малими 

архітектурними формами. Це якщо повернутися до 

рішення про продовження терміну дії договорів оренди 

землі. У зв'язку з тим, що зняли пункти 2.2 по Торгпресу 

надано доручення відділу земельних ресурсів та відділу 

архітектури та містобудування розробити положення про 

встановлення та сплату орендної плати за користування 

малих архітектурних форм на території міста. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

В місячний термін. 

 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Так. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це до цього рішення немає стосунку. 

 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

А по продажу розглядали експертні оцінки. Тут 

пропонується ділянка по Комунальній - 401 тисяча 

гривень, а також, у зв'язку з тим, що заява надійшла 

трішки пізніше, пропонуємо додати його пунктом щодо 

продажу ще однієї ділянки по Вирівській, 64Б. Там 

маленька ділянка на виїзді із міста, нежитлові 

приміщення, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Стосовно мафів. Ми ж на попередній сесії приймали 

регуляторку і ми зараз займаємося тим, щоб це питання 

мафів, вони сплачували кошти. Справа в тому, що якщо 

йти по всім цим нормативним оцінкам і так далі, то один 

маф буде сплачувати 50-70 гривень в місяць, а здають 

вони їх в оренду по 5 тисяч, а деякі і по 40 тисяч здають. 

Це не співмірно. На скільки я стикався з питанням мафів, 

ще будучи підприємцем, то там по земельному Кодексу 

були якісь питання, неможливо було надавати в оренду 

під мафи землю. І тоді вся держава почала працювати 
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через паспорти прив'язки, через зонінг і так далі. У мене 

були мафи в Києві і я пам'ятаю цей період часу, коли 

відмінили взагалі можливість орендувати землю під 

мафами. Тобто, потрібно, щоб земельники до вивчили це 

питання обов'язково і я вважаю, що 50 гривень оренди під 

мафом це дуже мало. Не для того ми зараз даємо їм 

можливість ставати, щоб вони поповнили нам бюджет в 

рік на 20 тисяч гривень. Мінімум, щоб вони давали 1,5 

мільйони на рік. І це нормально. Причому всі рівні, немає 

тут, що одні такі, другі такі. Потрібно зробити зонінг, що 

якщо це центр, парк, чи біля універмагу, то це одна ціна 

має бути, Екомаркет - це друга ціна і так далі. Якщо це 

Житловий масив, то це третя ціна має бути. Щоб не було 

так, що маф сплачує 2000 в місяць до бюджету, що в 

центрі, що десь в приватному секторі. Тамара Михайлівна 

Ви згодні з тим, що я кажу? Згодні. І ми цим питанням 

зараз займаємося. Там не питання оренди землі, тому що 

там виникає одразу ціла купа різних супутніх моментів, 

проблем і так далі. Це ми тут сидимо і проти глобального 

продажу землі, я теж проти продажу землі, але ці два 

моменти, ми вже дозвіл надали, сказали А, то повинні 

сказати і Б. А якщо ми почнемо надавати їм землю в 

оренду, це неправильно. Там повинен бути паспорт 

прив'язки і потім повинен бути зонінг і згідно зонінгу вони 

мають сплачувати до бюджету. Тобто пропрацювати цей 

механізм треба... 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

 

У нас повинен бути до продажу і оренди землі якийсь 

спільний підхід… Продаж землі зав'язаний на доходній 

частині бюджету розвитку і ми повинні розуміти, де 

гроші, що ми продаємо, що не продаємо, чи нам потрібно, 

щоб воно було в оренді. Розумієте? А то у нас то 

продаємо, то не продаємо, то відмовляємо, то не 

відмовляємо. Якась система повинна бути. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Тут я з Вами згоден. Але я сказав тільки про частину, що 

стосується мафів. Там повинна бути сплата по зонінгу, а 

не по оренді землі, тому що це буде краще для бюджету. 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект 

рішення, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продаж у 

власність земельної ділянки. 
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22.Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної 

документації та відмову у наданні в користування земельної ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було розглянуто на профільних 

комісіях, в результаті розгляду запропоновано виключити 

пункт 30, виключити пункт 31 та перенести їх на 

доопрацювання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому з 

урахуванням даних пропозицій. Ніхто не заперечує? Ні. 

Прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про відмову у наданні 

дозволів на розроблення землевпорядної документації 

та відмову у наданні в користування земельної 

ділянки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

23.Про прийняття в комунальну власність відумерлої спадщини (земельної 

ділянки). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення пропонується прийняти у 

комунальну власність земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення площею 2,4338 га на 

території Підлипненської сільської ради. Даний проект 

був розглянутий на засіданні профільних комісій, 

зауважень та пропозицій не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про прийняття в 

комунальну власність відумерлої спадщини 

(земельної ділянки). 

(Прийняте рішення додається). 

 

24.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  Даним проектом пропонуємо надати згоду на оцінку 
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Оксана Іванівна земельної ділянки по вулиці Клубній для подальшої 

можливості реалізації прав на земельну ділянку на 

земельних торгах у формі аукціону. Даний проект рішення 

розглядався на засіданнях профільних комісій, на 

бюджетній комісії, було запропоновано заслухати 

представника інвестора. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! На цій сесії очевидно ми не готові 

голосувати, немає всієї повноти депутатського корпусу, те 

що ми говорили, зняти з розгляду, поки що. Добре?  

Товариство! Ставлю на голосування, щоб зняти це 

питання з розгляду, прошу голосувати. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Є представник інвестора. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Давайте послухаймо представника інвестора. 

 

 Представник інвестора презентував депутатам 

компанію BVS Рітейл. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект 

рішення, щоб зняти його з розгляду, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Пропозиція зняти з 

розгляду дане питання. 

 

26.Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 «Про 

затвердження програми розвитку земельних відносин та охорони земель на 

2021 рік (8 скликання 2 сесія). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Проектом рішення пропонуємо додатково включити до 

програми розвитку земельних відносин 400 тисяч гривень 

на виготовлення електронної програми "Земельний 

аудит". Даний проект рішення було розглянуто на 

засіданнях профільних комісій, зауважень та пропозицій 

не було, просимо підтримати і винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.12.2020 «Про 

затвердження програми розвитку земельних відносин 
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та охорони земель на 2021 рік (8 скликання 2 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

34.Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту населення 

на 2017-2021 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник 

управління соціального захисту населення Конотопської 

міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Даним проектом рішення пропонується внести зміни та 

викласти в новій редакції додаток 15 до програми 

"Порядок відшкодування витрат пов'язаних із наданням 

послуг банно-прального комбінату окремим категоріям 

населення". Дія даного порядку поширюється не лише на 

пільговиків, які зареєстровані на території Конотопської 

міської ради, як було зазначено до внесення змін, а і на 

військовослужбовців військових частин, які дислокуються 

на території Конотопської міської територіальної громади. 

Проект рішення не обговорювався на профільній комісії, 

оскільки засідання не відбулося. Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це питання соціального захисту. Ми на фракції теж 

обговорювали.  

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Комплексної програми соціального захисту населення 

на 2017-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

36.Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопської міської 

територіальної громади на 2018-2021 роки». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Ігнатенко Людмила Іванівна, начальник 

управління освіти Конотопської міської ради. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Шановні депутати! У вас на столах розданий додаток до 

рішення міської ради, прошу його розглянути. Зміни до 

програми стосуються змін у додатку 2, а саме в пункті 7.2 

збільшуємо суму фінансування на 930 тис.грн. Минулої 

сесії були виділені додаткові кошти на фінансування, 

зараз просто приводимо нашу програму у відповідність. 

Тому прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  Зауваження, заперечення є? Немає. 
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Артем Юрійович Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми «Освіта Конотопської міської 

територіальної громади на 2018-2021 роки». 

(Прийняте рішення додається). 

 

37.Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Ігнатенко Людмила Іванівна, начальник 

управління освіти Конотопської міської ради. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Прошу затвердити положення про конкурс на посаду 

керівника комунального закладу загальної середньої 

освіти Конотопської міської ради у новій редакції і 

вважати таким, що втратило чинність рішення 

Конотопської міської ради від 30.06.2016 "Про 

затвердження порядку визначення на посаду керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів міста комунальної 

власності". Даний проект рішення не розглядався на 

профільній комісії, але обговорювався до її проведення, 

зауважень від членів комісії не було. Прошу підтримати 

даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти 

Конотопської міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

38.Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на 

посаду директора Конотопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Конотопської міської 

ради Сумської області. 

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 розглядався на депутатських 

комісіях, зауважень та пропозицій не надходило, прошу 

підтримати даний проект рішення. 



30 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Ми спілкувалися з головою нашої комісії, я її заступник і в 

неї є така пропозиція, ми її теж підтримуємо - внести до 

складу членів конкурсної комісії когось із депутатського 

корпусу, зокрема із членів нашої депутатської комісії.  

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

До складу з числа депутатів можуть входити представники 

фракцій, не депутатських комісій, так згідно із Законом.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дивіться. В Законі прописано не представник комісій, а 

представник фракцій. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

В цій комісії знаходяться педагоги, саме фахівці в освіті. 

Як можна їх не включити? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зачитайте прізвища будь ласка. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даний проект рішення знаходиться на 113 сторінці 

матеріалів сесії. До складу комісії від фракції ВО 

"Свобода" увійшла Іноземцева Т.Г., від фракції "Слуга 

Народу" Гланц В.А., від фракції "Батьківщина" Поліщук 

О.А. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У нас була думка, коли ми на фракції говорили, щоб 

Іноземцеву Т.Г. замінити на Сердюк О.Б. 

Тоді я поставлю за основу на голосування і як раз буде 

представник освітянської комісії. 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

складу конкурсної комісії для проведення конкурсу 

на посаду директора Конотопської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№5 Конотопської міської ради Сумської області. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Правка: Іноземцеву Т.Г. замінити на Сердюк О.Б. Прошу 

підтримати дане рішення, тому що Сердюк О.Б. не буде 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Змінити Іноземцеву 

Т.Г. на Сердюк О.Б. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу підтримати це рішення, тому що Сердюк О.Б. не 

буде голосувати, голосуємо в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження складу 

конкурсної комісії для проведення конкурсу на 

посаду директора Конотопської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№5 Конотопської міської ради Сумської області. 
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(Прийняте рішення додається). 

 

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

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 розглядався на профільній комісії, 

зауважень та пропозицій не було. Пропонується депутатів, 

які набули повноважень замість вибувших, замінити в 

складі комісій. До ЖКГ входить Сірик О.В., Іноземцева 

Т.Г. переходе в бюджетну комісію і Нікітін О.М. також 

буде в бюджетній комісії. Головою бюджетної комісії 

буде Іноземцева Т.Г.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Є конфлікт інтересів? 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

В Законі сказано так, що у разі, якщо без голосування тих 

депутатів в яких є конфлікт інтересів сесія буде 

неповноважна, а вона буде неповноважна, якщо три 

депутати не можуть голосувати, то вони оголошують про 

конфлікт інтересів і беруть участь у голосуванні. 

Сірик  

Олександр 

Васильович 

Оголошую про конфлікт інтересів. 

Нікітін  

Олексій Миколайович 

Конфлікт інтересів. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

Конфлікт інтересів.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

складу постійних комісій міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

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

округами та організацію прийому громадян депутатами». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Яременко Наталії Анатоліївні, начальнику відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  Замість вибувших депутатів закріпляється за виборчим 
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Наталія Анатоліївна округом Нікітін О.М. та Сірик О.В. Прошу підтримати 

даний проект рішення. 

Сірик  

Олександр 

Васильович 

Оголошую про конфлікт інтересів. 

Нікітін  

Олексій Миколайович 

Оголошую конфлікт інтересів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішення міської ради від 28.01.2021 (8 скликання, 2 

сесія) «Про закріплення депутатів Конотопської 

міської ради 8 скликання за округами та організацію 

прийому громадян депутатами». 

(Прийняте рішення додається). 

 

42.Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради. 

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 розглядався на засіданні 

профільної комісії, на всі запитання надані відповіді. За 

пропозицією міського голови та протокольним рішенням 

профільної комісії пропонується доповнити даний проект 

рішення пунктом 5, яким додатково ввести посаду 

консультанта голови ради в кількості 1 штатної одиниці. 

Прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це питання секретарки, тому що у мене її немає, я 

постійно смикаю когось із відділів, люди до кінця не 

виконують свою роботу. Це не посада держслужбовця, це 

звичайна штатна одиниця.  

Ставлю на голосування даний проект рішення і прошу 

підтримати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 



33 

43.Про внесення змін до Програми підтримки органів самоорганізації 

населення 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 

Даним проектом рішення передбачається збільшити 

видатки на висвітлення інформації в ЗМІ на суму 200 

тис.грн. За протокольним рішенням профільної комісії 

запропоновано залишити кошти в сумі 150 тис.грн.  

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Яка різниця? 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

100 тис.грн. 

 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Пропоную 50 тисяч перенаправити на встановлення 

вуличних спортивних антивандальних тренажерів на 

стадіоні Локомотив. 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

Це інше рішення. Коли бюджет прийматимемо, то тоді 

туди. Це зміни в програму, це не зміни в бюджет. 

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу 

голосувати і прошу підтримати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2021-2025 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

44.Про затвердження Програми виплати винагород спортсменам і тренерам 

Конотопської міської територіальної громади з олімпійських, не олімпійських, 

параолімпійських та дефолімпійських видів спорту на 2021 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Качура Ольга Олегівна, начальник відділу 

міської ради у справах молоді та спорту. 

Качура  

Ольга Олегівна 

У зв'язку з перемогою і зайняттям призових місць на 

Чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби 

спортсменами Конотопської міської територіальної 

громади Олексієм Масиком та Дмитром Дем'яновським 

пропонуємо затвердити програму про виплату винагород 

спортсменам і тренерам Конотопської міської 

територіальної громади з олімпійських, не олімпійських, 

параолімпійських та дефолімпійських видів спорту на 

2021 рік. В ході підготовки рішення між друком і сесією 

виникли зміни, у зв'язку з якими в додатку 1 граничні 
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розміри у строчці "Чемпіонат Світу серед юніорів та 

кадетів" за друге місце 9 тисяч буде, а за третє місце 8 

тисяч. У строчці "Чемпіонат Європи серед юніорів та 

кадетів" за перше місце 9 тисяч, за друге 8, за третє 7. Дані 

зміни відбуваються для зрівняння рівнів Чемпіонатів 

Світу і Європи. Рішення не розглядалося на засіданні 

профільної комісії, попередньо обговорювалося з її 

членами, просимо підтримати з урахуванням змін у 

додатку. 

 Виступили з даного питання Паламарчук Т.М. і Гайдук 

В.В. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми виплати винагород спортсменам і тренерам 

Конотопської міської територіальної громади з 

олімпійських, не олімпійських, параолімпійських та 

дефолімпійських видів спорту на 2021 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

45.Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату 

Конотопської міської територіальної громади на період до 2030 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Рішення розглядалося на засіданні профільної комісії, 

зауважень та заперечень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Плану 

дій сталого енергетичного розвитку та клімату 

Конотопської міської територіальної громади на 

період до 2030 року. 

(Прийняте рішення додається). 

 

46.Про затвердження Положення про громадський бюджет Конотопської 

міської територіальної громади. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник 

управління економіки Конотопської міської ради. 
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Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Рішення розглядалося на засіданні профільної комісії, 

було підготовлено робочою групою і погоджено 

засіданнями, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Положення про громадський бюджет Конотопської 

міської територіальної громади. 

(Прийняте рішення додається). 

 

47.Про затвердження параметрів та календарного плану громадського 

бюджету Конотопської міської територіальної громади. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Це рішення також стосується цього гранту про 

громадський бюджет. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

параметрів та календарного плану громадського 

бюджету Конотопської міської територіальної 

громади. 

(Прийняте рішення додається). 

 

48.Про затвердження системи енергетичного менеджменту в Конотопській 

міській територіальній громаді. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово має Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Це також рішення розроблено в рамках грантового 

проекту з GIZ у сфері енергетики, фахівці в червні будуть 

відвідувати міську раду з метою перевірки як ми 

працюємо, будуть запрошуватися також депутати. Дане 

рішення комісією підтримано. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 
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системи енергетичного менеджменту в Конотопській 

міській територіальній громаді. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Управління житлово-комунального господарства внесло 

пропозицію про затвердження правил приймання стічних 

вод у систему каналізації. Воно потребує оновлення згідно 

нового законодавства.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що це рішення для наведення порядку у 

відкачуванні каналізаційних вод. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, 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). 

 

50.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). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Ми внесли в пункт "Поповнення статутного фонду на 

закупівлю автотранспорту" на 4 млн.грн. На сьогоднішній 

день в місті постала дуже серйозна проблема з 

транспортним забезпеченням і організацією транспорту. 

Найбільший наш перевізник, який обслуговує більшу 

кількість маршрутів з 1 серпня припиняє договори.  

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

Припиняє своє існування. Тобто, у нас постане питання 

про перевезення людей, це питання потрібно буде 

вирішувати. 4 млн.грн. - це вартість двох нових 

"богданів". Ми за ці 4 млн.грн. плануємо придбати 15-18 

бувших у використанні автобусів для того, щоб змінити 

схему транспортного руху, прибрати цю одиничку, яка 

зараз перерізає у нас артерію трамвайному управлінню і 
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запустити кільцевий рух так, як він повинен бути. Тобто, 

ми повністю будемо переробляти всю схему 

транспортного сполучення міста. Як раз на це і 

виділяються гроші. Ставлю на голосування даний проект 

рішення в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - 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). 

(Прийняте рішення додається). 

 

51.Про розгляд звіту щодо виконання Програми розвитку та забезпечення 

діяльності комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» 

на 2018-2021 роки за І квартал 2021 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Звіт підготовлено і розміщено, в комісіях розглянуто і 

підтримано профільною комісією. Прошу підтримати 

рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про розгляд звіту щодо 

виконання Програми розвитку та забезпечення діяльності 

комунального підприємства «Конотопське трамвайне 

управління» на 2018-2021 роки за І квартал 2021 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив повторно дане питання на голосування, 

оскільки Валовий М.В. не проголосував. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про розгляд звіту щодо 

виконання Програми розвитку та забезпечення 

діяльності комунального підприємства «Конотопське 

трамвайне управління» на 2018-2021 роки за І 

квартал 2021 року. 

(Прийняте рішення додається). 
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52.Про затвердження Статуту комунального підприємства «Конотопське 

трамвайне управління». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Вносимо кошти, які передбачені програмою (4 млн.грн.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Статуту комунального підприємства «Конотопське 

трамвайне управління». 

(Прийняте рішення додається). 

 

53.Про внесення змін до Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Клименко Альберт Дмитрович, начальник 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Даний проект рішення розглядався в комісії, прошу 

підтримати. 

Сірик  

Олександр 

Васильович 

Оголошую про конфлікт інтересів, так як питання 

стосується підприємства на якому я працюю. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що питання КП "Муніципалітет", 

Банно-прального комбінату, ЖРЕП "Житлосервіс" 

будуть розглянуті на наступному пленарному засіданні, а 

зараз буде розглядатися питання "Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки". 

 

56.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Клименко Альберт Дмитрович, начальник 

управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович  

Даний проект рішення розглядався на засіданні постійної 

профільної комісії, прошу підтримати. 
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Семеніхін Артем 

Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

33.Про прийняття до комунальної власності Конотопської міської ради майна. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу 

комунального майна Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Від Сумської обласної ради приймаються концентратори і 

система ультразвукова. Проект обговорювався на 

засіданні профільної комісії, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про прийняття до 

комунальної власності Конотопської міської  ради 

майна. 

(Прийняте рішення додається). 

 

31.Щодо передачі в користування нежитлового приміщення по 

вул.Депутатській,2 в м.Конотопі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу 

комунального майна Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даний проект рішення обговорювався на профільній 

комісії, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати. Це приміщення пенсійного фонду. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми беремо зараз частину приміщення пенсійного фонду 

для створення центру протидії домашньому насильству. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Щодо передачі в 

користування нежитлового приміщення по 

вул.Депутатській,2 в м.Конотопі. 

(Прийняте рішення додається). 
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32.Про включення об’єкта комунальної власності до Переліку другого типу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу 

комунального майна Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даним рішенням включається колишня будівля 13 школи 

до переліку об'єктів для надання в оренду з метою 

фізкультурного та патріотичного виховання дітей. Прошу 

підтримати даний проект рішення, він обговорювався на 

профільній комісії, зауважень та пропозицій не було. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

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

комунальної власності до Переліку другого типу. 

(Прийняте рішення додається). 

 

58.Про звернення Конотопської міської ради 8 скликання до Президента 

України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо 

розробки та прийняття Державної програми безоплатного лікування хворих 

на спінальну м’язову атрофію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У нашому місті є дитина, якій потрібно мільйон з лишнім 

гривень на один укол. Якщо роботи уколи, то дитина буде 

повноцінною людиною. У нас в бюджеті немає таких 

коштів і ми звертаємося, щоб уряд і ВРУ прийняли таке 

рішення, щоб включити в загальноукраїнську програму 

лікування таких рідкісних хвороб. З урахуванням 

рекомендацій депутатів, що від Конотопської міської 

територіальної громади, з цим виправленням. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про звернення 

Конотопської міської ради 8 скликання до 

Президента України, Кабінету Міністрів України та 

Верховної Ради України щодо розробки та прийняття 

Державної програми безоплатного лікування хворих 

на спінальну м’язову атрофію. 

(Прийняте рішення додається). 
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59.Про затвердження звіту про виконання бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади за І квартал 2021 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Це ті кошти, які вже використані за перший квартал і цей 

звіт підлягає затвердженню. Це формальна процедура, яку 

ми кожного кварталу робимо, прошу підтримати. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження звіту 

про виконання бюджету Конотопської міської 

об’єднаної територіальної громади за І квартал 2021 

року. 

(Прийняте рішення додається). 

 

60.Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Проект рішення передбачає внесення змін в середині 

розпорядників коштів - це по освіті, по управлінню ЖКГ і 

направлення вільного залишку загального фонду, який 

склався і не розподілений на ці напрямки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

В принципі ми всі напрямки розглянули. Тут є 

доповнення: дохідну частину бюджету Конотопа 

збільшено на суму 264 тис.грн. - це субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

мережі центрів надання адміністративних послуг. Тобто, 

ми приймаємо ці гроші. Потім: розглянувши звернення 

головних розпорядників бюджетних коштів управлінню 

освіти Конотопської міської ради зменшено планові 

призначення на суму 40 тис.грн. - надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти, на 

суму 10 тис.грн. - надання дошкільної освіти. Збільшено 

планові призначення на суму 50 тис.грн. по іншому КПК  

"будівництво освітніх установ та закладів" для 

виготовлення ПКД з капітального ремонту покрівлі ДНЗ 

"Золотий ключик". Також є доповнення Тамари 

Паламарчук. 

 



42 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

 

Прошу перенаправити із програми підтримки органів 

самоорганізації населення 50 тис.грн. на встановлення 

вуличних спортивних тренажерів на території стадіону 

Локомотив. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми це все проговорювали, в принципі зауважень та 

заперечень немає, це потрібно нашому місту. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому з 

озвученими правками і доповненнями, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

61.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  

Артем Юрійович 

Слово має Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

З урахуванням змін, що затвердили в бюджеті пропонуємо 

підтримати дане рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

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). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Чи є зауваження до ведення пленарного засідання? Немає. 

Товариство! Пленарне засідання оголошується закритим. 

Дата проведення наступного пленарного засідання буде 

вказана у моєму розпорядженні.  

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова        Артем СЕМЕНІХІН 


