
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 7 сесії Конотопської міської ради 

 
 

від 05.08.2021, 11:00         м.Конотоп, 

велика зала засідань 

Конотопської міської ради 

 

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

Присутні на сесії: 33 (список додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оргвідділ, прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зареєструвався 31 депутат, сесія є повноважною і 

оголошується відкритою.  

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Давайте постараємося дуже швидко пройти ці 

матеріали сесії, ви в принципі з усіма знайомі, мені відомі 

ваші пропозиції про деякі спірні питання. Я зараз назву 

номера цих проектів рішень і поставлю на голосування 

затвердження порядку денного без цих рішень, щоб ми їх 

доопрацювали і щоб не було у нас сварок, конфліктів і шоу. 

Для подальшої роботи нам необхідно обрати редакційну 

комісію. 

 

0.1.Затвердження редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович  

Запропонував складу до редакційної комісії Некрасова С.В., 

та Гаценко Л.Г. 

Ставлю на голосування обрання до редакційної комісії 

депутатів Некрасова та Гаценко, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Некрасов С.В., Гаценко Л.Г. 
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№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 38 

Про надання дозволу КП ВУВКГ на отримання послуг фінансового лізингу та 

укладення договору фінансового лізингу з метою оновлення основних засобів 

виробничого підприємства   

 39 

Про надання згоди Комунальному підприємству виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на продовження терміну дії 

кредиту у формі овердрафт в установах банків та передачу майна під заставу   

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

внесення змін до рішення міської ради   

 6 Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки   

 7 Про продаж у власність земельних ділянок   

 8 Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 9 
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки   

 12 Про присвоєння назви скверу   

 13 Про присвоєння назви площі   

 15 
Про включення об’єкту комунальної власності до Переліку другого типу та 

укладення договору оренди нерухомого майна   

 16 

Про внесення змін до Комплексної програми підтримки та соціального захисту 

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

сімей на 2019-2021 роки   

 17 

Про затвердження Програми підтримки та соціального захисту учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей на 

2022-2024 роки   

 18 
Про затвердження Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей улітку 

2022-2024 років»   

 19 
Про затвердження Програми соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки   

 20 
Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту населення на 

2017-2021 роки   

 21 Про затвердження Програми соціального захисту населення на 2022-2024 роки   

 22 

Про затвердження Програми для забезпечення виконання управлінням 

соціального захисту населення Конотопської міської ради рішень суду та інших 

виконавчих документів про стягнення коштів на 2021 – 2024 роки   

 23 Про затвердження складу молодіжної ради при Конотопській міській раді   

 24 

Про внесення змін до міської комплексної «Програми підтримки фізкультурно-

спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів Конотопської міської 

територіальної громади у 2021 році»   

 25 

Про внесення змін до програми виплати винагород спортсменам і тренерам 

Конотопської міської територіальної громади з олімпійських, не олімпійських, 

параолімпійських та дефолімпійських видів спорту на 2021 рік   
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 26 

Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

м.Конотоп на 2021 рік   

 27 Про Гапчуна Д.В.   

 44 Про припинення повноважень депутата міської ради Валового М.В.   

 28 Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради   

 30 
Про внесення змін до Комплексної програми “Правопорядок на 2021-2025 

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

 31 
Про затвердження Комплексної Програми «Освіта Конотопської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки»   

 32 

Про затвердження Статуту закладу позашкільної освіти Конотопської міської 

малої академії наук учнівської молоді Конотопської міської ради Сумської 

області   

 33 
Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та святкових 

заходів в громаді на 2022-2024 роки   

 34 
Про затвердження Статуту комунального підприємства «Банно–пральний 

комбінат Конотопської міської ради»   

 35 
Про формування статутного капіталу та затвердження Статуту комунального 

підприємства «Муніципалітет» в новій редакції   

 36 
Про затвердження комплексної Програми підтримки та підвищення 

енергоефективності житлового фонду міста Конотоп на 2021-2023 роки   

 37 

Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Конотопської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки   

 45 Повернення до Статуту Кп "Муніципалітет"   

 46 
Про формування статутного капіталу та затвердження Статуту комунального 

підприємства «Муніципалітет» в новій редакції   

 37 

Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Конотопської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки   

 40 
Про внесення змін до Програми залучення інвестицій та грантів для розвитку 

Конотопської міської територіальної громади на період до 2025 року   

 41 
Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади на 

2021 рік   

 42 

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)   

 43 Про Василенка О.Ф.   

 14 

Про розгляд електронної петиції «Про заборону встановлення малих 

архітектурних форм (МАФів) в центральній частині міста, та демонтаж вже 

встановлених»   
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 7 сесії міської ради 8 скликання 
 

5 серпня 2021 року 

№ Назва рішення  

1.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

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

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

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

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

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

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

виготовленою землевпорядною документацією 

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

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

4.  Про продовження терміну дії договорів оренди землі та припинення прав на 

земельні ділянки 

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

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

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

внесення змін до рішення міської ради 

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

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

6.  Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки 

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

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

7.  Про продаж у власність земельних ділянок 

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

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

8.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації 

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

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

9.  Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки 

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

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

10.  Про продовження договору оренди ТОВ «СТК «Айсберг» на земельну ділянку 

по вул.Братів Лузанів, 41 

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

Валовий М.В., голова профільної постійної комісії міської ради 
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11.  Про відмову у продовженні договору оренди ТОВ «СТК «Айсберг» на 

земельну ділянку по вул.Братів Лузанів, 41 

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

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

12.  Про присвоєння назви скверу 

 Холодьон С.І., начальник відділу містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради 

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

13.  Про присвоєння назви площі 

 Холодьон С.І., начальник відділу містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради 

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

14.  Про включення об’єкту комунальної власності до Переліку другого типу та 

укладення договору оренди нерухомого майна 

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

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

15.  Про  внесення змін до Комплексної програми підтримки та соціального 

захисту учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 

членів їх сімей на 2019-2021 роки 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

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

16.  Про  затвердження Програми підтримки та соціального захисту учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей на 

2022-2024 роки 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

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

17.  Про  затвердження Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей улітку 

2022-2024 років» 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

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

18.  Про затвердження Програми соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

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

19.  Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту населення на 

2017-2021 роки 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

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

20.  Про затвердження Програми соціального захисту населення на 2022-2024 роки 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

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

21.  Про  затвердження Програми  для забезпечення виконання управлінням 

соціального захисту населення Конотопської міської ради рішень суду та 

інших виконавчих документів про стягнення коштів на 2021 – 2024 роки 

 Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

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

22.  Про  затвердження складу молодіжної ради при Конотопській міській раді 

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

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

23.  Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

м.Конотоп на 2021 рік 

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

праці 

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

24.  Про присвоєння рангу Гапчуну Д.В. 

 Левченко А.М., завідувач сектору кадрового забезпечення та з питань 

нагород відділу організаційної та кадрової роботи міської ради 

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

25.  Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради 

 Левченко А.М., завідувач сектору кадрового забезпечення та з питань 

нагород відділу організаційної та кадрової роботи міської ради 

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

26.  Про делегування повноважень 

 Левченко А.М., завідувач сектору кадрового забезпечення та з питань 

нагород відділу організаційної та кадрової роботи міської ради 

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

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

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

 Бабко В.А.., завідувач сектору з оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами 

Конотопської міської ради 

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

28.  Про затвердження Комплексної Програми «Освіта Конотопської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки» 

 Король О.О., в.о. начальника управління освіти Конотопської міської ради 
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Гребеник Т.В., голова профільної постійної комісії міської ради 

29.  Про затвердження Статуту закладу позашкільної освіти Конотопської міської 

малої академії наук учнівської молоді Конотопської міської ради Сумської 

області 

 Король О.О., в.о. начальника управління освіти Конотопської міської ради  

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

30.  Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та святкових 

заходів в громаді на 2022-2024 роки 

 Шинкаренко О.В., начальник відділу культури і туризму Конотопської 

міської ради  

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

31.  Про затвердження Статуту комунального підприємства «Банно–пральний 

комбінат Конотопської міської ради» 

 Гапчун Є.П., директор КП «Банно-пральний комбінат Конотопської міської 

ради» 

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

Конотопської міської ради 

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

32.  Про формування статутного капіталу та затвердження Статуту комунального 

підприємства «Муніципалітет» в новій редакції 

 Некрасов С.В., директор КП «Муніципалітет» 

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

Конотопської міської ради 

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

33.  Про затвердження комплексної Програми підтримки та підвищення 

енергоефективності житлового фонду міста Конотоп на 2021-2023 роки 

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

Конотопської міської ради 

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

34.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Конотопської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки 

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

Конотопської міської ради 

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

35.  Про внесення змін до Програми залучення інвестицій та грантів для розвитку 

Конотопської міської  територіальної громади на період до 2025 року 

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

Іноземцева Т.Г., голова профільної постійної комісії міської ради 

36.  Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік 

 Москаленко І.Ю., заступник начальника фінансового управління 
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Конотопської міської ради 

Іноземцева Т.Г., голова профільної постійної комісії міської ради 

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

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

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

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

Іноземцева Т.Г., голова профільної постійної комісії міської ради 

38.  Про Василенка О.Ф.  

 Левченко А.М., завідувач сектору кадрового забезпечення та з питань 

нагород відділу організаційної та кадрової роботи міської ради 

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

 

 

0.2.Затвердження порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Я називаю номери рішень по яким у нас є 

розбіжності і немає розуміння, спільного бачення і за вашою 

ініціативою я пропоную їх зняти, точніше перенести на іншу 

сесію. Перший проект рішення - це про надання дозволів 

(Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації), другий - про затвердження (Про 

затвердження площ, надання земельних ділянок суб'єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією), третій - про затвердження (Про 

затвердження площ та надання земельних ділянок 

громадянам згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією), четвертий - про продовження (Про 

продовження терміну дії договорів оренди землі та 

припинення прав на земельні ділянки), десяте - про 

продовження, це Айсберг (Про продовження договору 

оренди ТОВ "СТК "Айсберг" на земельну ділянку по 

вул.Братів Лузанів, 41), одинадцяте - теж Айсберг (Про 

відмову у продовженні договору оренди ТОВ "СТК "Айсберг" 

на земельну ділянку по вул.Братів Лузанів, 41) і проект 

рішення, який був зініційований пані Дубовик "Про 

делегування повноважень". 

Яременко  

Олег Володимирович 

А не можна у четвертому рішенні виключити, якщо у нас по 

першому пункту немає питань, там де є кадастрові ділянки... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пане Яременко, я вибачаюсь, це просто зніме зараз 

конфлікт, там є різні думки, різні бачення, я не хочу цього, 

що було на початку сесії, вибачте, ми це проголосуємо на 

наступній сесії взагалі без питань. 

Яременко  Добре. 
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Олег Володимирович 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я не хочу сварок, тільки виключно із-за цього, 

доопрацьовуємо і так як ми говорили… 

Омельченко 

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! Ще раз номери. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

1, 2, 3, 4, 10, 11, 26. 

 

Сахно 

Олександр 

Олександрович 

Є пропозиція поставити питання 39 та 40 як пріоритетні 

("Про надання дозволу КП ВУВКГ на отримання послуг 

фінансового лізингу та укладення договору фінансового 

лізингу з метою оновлення основних засобів виробничого 

підприємства" та "Про надання згоди Комунальному 

підприємству виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства на продовження терміну дії 

кредиту у формі овердрафт в установах банків та передачу 

майна під заставу"). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Є пропозиція питання 39 і 40 підняти як пріоритетні, взагалі 

не заперечую, це додаткові рішення. 

З порядку денного виключаємо 1, 2, 3, 4, 10, 11, 26 рішення 

(Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації; Про затвердження площ, надання земельних 

ділянок суб'єктам господарювання згідно з виготовленою 

землевпорядною документацією; Про затвердження площ 

та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією; Про 

продовження терміну дії договорів оренди землі та 

припинення прав на земельні ділянки; Про продовження 

договору оренди ТОВ "СТК "Айсберг" на земельну ділянку по 

вул.Братів Лузанів, 41; Про відмову у продовженні договору 

оренди ТОВ "СТК "Айсберг" на земельну ділянку по 

вул.Братів Лузанів, 41; Про делегування повноважень), а 

також включити до порядку денного додаткові рішення - це 

про петицію (Про розгляд електронної петиції «Про 

заборону встановлення малих архітектурних форм (МАФів) 

в центральній частині міста, та демонтаж вже 

встановлених»), два рішення по водоканалу (Про надання 

дозволу КП ВУВКГ на отримання послуг фінансового лізингу 

та укладення договору фінансового лізингу з метою 

оновлення основних засобів виробничого підприємства; Про 

надання згоди Комунальному підприємству виробничого 

управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

продовження терміну дії кредиту у формі овердрафт в 
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установах банків та передачу майна під заставу) і по 

спорту (Про внесення змін до міської комплексної «Програми 

підтримки фізкультурно-спортивних заходів різного рівня 

та спортивних закладів Конотопської міської 

територіальної громади у 2021 році»; Про внесення змін до 

програми виплати винагород спортсменам і тренерам 

Конотопської міської територіальної громади з 

олімпійських, не олімпійських, параолімпійських та 

дефолімпійських видів спорту на 2021 рік).  

Також є ще один проект рішення, який з'явився щойно - 

"Про припинення повноважень депутата міської ради 

Валового М.В.". Достроково припинити повноваження 

депутата Конотопської міської ради 8 скликання Валового 

Михайла Васильовича. Він написав заяву, заява у мене. 

Товариство! Ставлю на голосування затвердження питань 

порядку денного в цілому з додатковими рішеннями, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Затвердження порядку 

денного. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

7 сесії міської ради 8 скликання 
 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного 

1.  Про надання дозволу КП ВУВКГ на отримання послуг фінансового лізингу та 

укладення договору фінансового лізингу з метою оновлення основних засобів 

виробничого підприємства 

2.  Про надання згоди Комунальному підприємству виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на продовження терміну дії 

кредиту у формі овердрафт в установах банків та передачу майна під заставу 

3.  Про скасування  рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» та 

внесення змін до рішення міської ради 

4.  Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки 

5.  Про продаж у власність земельних ділянок 

6.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації 

7.  Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки 

8.  Про присвоєння назви скверу 

9.  Про присвоєння назви площі 
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10.  Про розгляд електронної петиції «Про заборону встановлення малих 

архітектурних форм (МАФів) в центральній частині міста, та демонтаж вже 

встановлених» 

11.  Про включення об’єкту комунальної власності до Переліку другого типу та 

укладення договору оренди нерухомого майна 

12.  Про  внесення змін до Комплексної програми підтримки та соціального 

захисту учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 

членів їх сімей на 2019-2021 роки 

13.  Про  затвердження Програми підтримки та соціального захисту учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей на 

2022-2024 роки 

14.  Про  затвердження Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей улітку 

2022-2024 років» 

15.  Про затвердження Програми соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 

16.  Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту населення на 

2017-2021 роки 

17.  Про затвердження Програми соціального захисту населення на 2022-2024 роки 

18.  Про  затвердження Програми  для забезпечення виконання управлінням 

соціального захисту населення Конотопської міської ради рішень суду та 

інших виконавчих документів про стягнення коштів на 2021 – 2024 роки 

19.  Про  затвердження складу молодіжної ради при Конотопській міській раді 

20.  Про внесення змін до міської комплексної «Програми підтримки фізкультурно-

спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів Конотопської міської 

територіальної громади у 2021 році» 

21.  Про внесення змін до програми виплати винагород спортсменам і тренерам 

Конотопської міської територіальної громади з олімпійських, не олімпійських, 

параолімпійських та дефолімпійських видів спорту на 2021 рік 

22.  Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

м.Конотоп на 2021 рік 

23.  Про Гапчуна Д.В. 

24.  Про припинення повноважень депутата міської ради Валового М.В. 

25.  Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради 

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

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

27.  Про затвердження Комплексної Програми «Освіта Конотопської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки» 

28.  Про затвердження Статуту закладу позашкільної освіти Конотопської міської 

малої академії наук учнівської молоді Конотопської міської ради Сумської 

області 
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29.  Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та святкових 

заходів в громаді на 2022-2024 роки 

30.  Про затвердження Статуту комунального підприємства «Банно–пральний 

комбінат Конотопської міської ради» 

31.  Про формування статутного капіталу та затвердження Статуту комунального 

підприємства «Муніципалітет» в новій редакції 

32.  Про затвердження комплексної Програми підтримки та підвищення 

енергоефективності житлового фонду міста Конотоп на 2021-2023 роки 

33.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Конотопської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки 

34.  Про внесення змін до Програми залучення інвестицій та грантів для розвитку 

Конотопської міської  територіальної громади на період до 2025 року 

35.  Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік 

36.  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)  

37.  Про Василенка О.Ф.  
 

 

38.Про надання дозволу КП ВУВКГ на отримання послуг фінансового лізингу та 

укладення договору фінансового лізингу з метою оновлення основних засобів 

виробничого підприємства. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Єфімову 

Сергію Івановичу, директору КП ВУВКГ. 

Єфімов  

Сергій Іванович 

Це програма енергоефективності, поставити нове 

обладнання, яке дасть змогу економити гроші на 

електроенергії. Це дозволить не підвищувати тариф в 

подальшому на воду, а також за ці кошти, які будуть 

зекономлені на новому обладнанні, дасть змогу закупити 

нове обладнання у вигляді ілососу, мініекскаватору та 

техніку для доставки працюючих - це один автомобіль на 

воду і один автомобіль на каналізацію.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наведіть приклад з одним насосом. 

Єфімов  

Сергій Іванович 

Якщо замінити насосну групу на вул.Немолота, там йде 

основна подача води, то це дає в місяць економії 39 тисяч 

кіловат електроенергії - це 140-150 тис.грн. в місяць. Якщо 

замінити всі насоси, то економія в місяць буде 350-360 

тис.грн. в місяць. Це не враховуючи тих затрат, які йдуть на 
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заміну, на підйом того насосного обладнання, яке 

проводиться постійно 1-2 рази в місяць. 

Глущенко  

Ярослав Сергійович 

 

Батьківщина буде підтримувати проект цього рішення у 

зв'язку з тим, що ми розуміємо, що модернізація водоканалу 

потрібна і щоб не було тієї, як кажуть, ржавої води, не 

носили нам сюди в міську раду, або проблеми з 

водопостачанням вночі, тому ми підтримаємо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії і заступнику директора КП 

ВУВКГ Марченку Юрію Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглядала дане питання та рекомендує підтримати 

даний проект рішення. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

 

Ми теж підтримуємо це рішення, але ж пропонуємо в 

першому пункті даного рішення, де написано надати право 

директору КП ВУВКГ самостійно визначати черговість 

перелічених вище товарів, враховуючи те, що сказав 

директор водоканалу, ми пропонуємо в наступній редакції: 

«Директору КП ВУВКГ придбання перелічених вище 

товарів здійснювати виключно в зазначеній вище 

черговості». Тобто, в першу чергу закупити як раз насосне 

обладнання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я думаю ніхто проти цього не буде. 

 

Єфімов  

Сергій Іванович 

Я теж проти цього не буду, але хотів би, ту фразу, що 

покладається на директора, це обов'язково, тому що це банк 

просив, щоб було написано так.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Черговість нехай залишається, але просто це слово. 

Яременко  

Олег Володимирович 

Крім запропонованого лізингу, є ще якісь зобов'язання по 

установам, по банкам, по кредитам? 

Єфімов  

Сергій Іванович 

У нас є другий проект - це 300 тисяч овердрафт, який в 

Індустріалбанку і теж ми просимо подовжити.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це другий проект рішення. 

 

Єфімов  

Сергій Іванович 

Це другий проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зараз у нас з ними є стосунки в розмірі 7 млн.грн. 

Прокоментуйте ситуацію. 

Єфімов  

Сергій Іванович 

По 7 млн.грн., що надавала міська рада, в цьому році ми 

повернемо 3,4 млн.грн., а далі поки що не знаю, тому що 

судові рішення у нас є... 

Семеніхін  Дивіться. Вони відсудили вже 1,5 млн.грн. і 1,4 млн.грн. Це 
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Артем Юрійович гроші, які нам мали надійти вже минулого чи позаминулого 

місяця, але поки що в податкової немає достатніх 

надходжень, щоб просто нам віддати. Зараз пішли 

надходження за рахунок ПДВ, з аграріїв, які почали збирати 

врожай і ми очікуємо в цьому місяці 1,5 мільйони вже 

повернутих і десь на вересень-жовтень повернення ще 1,4 

млн.грн. Тобто, в судах вони відсуджують зараз, це не зі 

своїх коштів, не з кишені громади, які сплачують за воду, 

вони зараз відсуджують те, що податкова штрафовала їх 

колись, вони тепер відсуджують. До речі, хочу подякувати 

цьому директору водоканалу, який цей процес зрушив з 

мертвої точки. 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

за основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання дозволу КП 

ВУВКГ на отримання послуг фінансового лізингу та 

укладення договору фінансового лізингу з метою 

оновлення основних засобів виробничого підприємства. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зараз ставлю на голосування правку Губенко - це 

почерговість, але із залишенням надати право. Надати право, 

але в черговості. 

Єфімов 

Сергій Іванович 

Надати право на проведення процедури закупівель.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Але в черговості. Першими насос. 

 Обговорення питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дивіться, додаються слова "в наступній черговості" і 

першим йде насосне обладнання, виробничі потреби, 

машина самохідна і так далі. Читаю - насосне обладнання, 

нові агрегати типу та кількість залежно від виробничої 

потреби КП ВУВКГ, машина самохідна милососна, 

мікроавтобус пасажирсько-вантажний для оперативного 

перевезення працівників підприємства та виробничого 

переносного обладнання до місць виконання робіт в 

кількості двох штук, мініекскаватор з навісним обладнанням. 

Ось ця правка - черговість. Але в наступній черговості, яку я 

зараз зачитав. Додається до цього "але в наступній 

черговості".  

Єфімов 

Сергій Іванович 

Надати право укладати договір, провести закупівлю, але в 

черговості. 

Семеніхін  Ставлю правку на голосування, прошу голосувати. 



15 

Артем Юрійович 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка Губенко Н.С. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування в цілому даний проект рішення, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу КП 

ВУВКГ на отримання послуг фінансового лізингу та 

укладення договору фінансового лізингу з метою 

оновлення основних засобів виробничого підприємства. 

(Прийняте рішення додається). 

 

39.Про надання згоди Комунальному підприємству виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на продовження терміну дії кредиту 

у формі овердрафт в установах банків та передачу майна під заставу 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Єфімову 

Сергію Івановичу, директору КП ВУВКГ. 

Єфімов 

Сергій Іванович 

У нас є овердрафт на 300 тис.грн., практично ми його не 

використовуємо, але він потрібен, якщо там електроенергія, 

зарплата, то просимо подовжити ще на рік.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглянула дане питання та просить винести на 

розгляд сесії та підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо немає заперечень та зауважень, ставлю на голосування 

даний проект рішення в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання згоди 

Комунальному підприємству виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на 

продовження терміну дії кредиту у формі овердрафт в 

установах банків та передачу майна під заставу 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко 

Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів 

міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення обговорювався на засіданні 

профільних та загальних депутатських зборів, зауважень та 
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 пропозицій з даного питання не було. Просимо даний проект 

підтримати і винести його на голосування.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Рошковану Олександру 

Георгійовичу. 

Рошкован  

Олександр Георгійович 

 

Проект рішення був розглянутий на засіданні профільної 

комісії, було запропоновано винести на розгляд сесії, 

пропонуємо підтримати це рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо немає зауважень та пропозицій, ставлю на 

голосування даний проект рішення, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про скасування  рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» та 

внесення змін до рішення міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко 

Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів 

міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення пропонується надати згоду на 

викуп у власність земельної ділянки, яка знаходиться на 

даний час в оренді по проспекту Миру, 1 у товариства 

"Ластівка".  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

"Ластівку" ми не знімали, але позиція у всіх однозначна - не 

підтримувати... 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Рошковану Олександру 

Георгійовичу. 

Рошкован  

Олександр Георгійович 

Даний проект був розглянутий на засіданні профільної 

комісії. Комісія рекомендувала зняти це питання з розгляду.  

 Обговорення питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 3, Проти – 18, Утрим. – 8. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на 

викуп у власність земельної ділянки. 

 

7.Про продаж у власність земельних ділянок. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко 

Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів 

міської ради. 
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Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення, на підставі вже розроблених 

експертних оцінок пропонується до викупу у власність дві 

земельні ділянки - по вулиці Комунальній для 

обслуговування будівлі складу магазину та по вулиці 

Вирівській, 64Б для обслуговування нежитлових будівель та 

споруд. Даний проект рішення було розглянуто на засіданні 

профільної комісії та на загальних депутатських зборах, 

зауважень не було, було воно обговорено, просимо 

підтримати і винести на голосування.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Рошковану Олександру 

Георгійовичу. 

Рошкован  

Олександр Георгійович 

 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданні 

профільної комісії, зауважень не було, запропоновано 

винести на розгляд сесії.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Якщо немає зауважень та заперечень, ставлю на 

голосування даний проект рішення, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 1, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продаж у власність 

земельних ділянок. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко 

Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів 

міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення був обговорений на засіданні 

профільної комісії та загальних депутатських зборів. 

Зауважень та пропозицій по даному питанню не надходило, 

просимо його підтримати і винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Рошковану Олександру 

Георгійовичу. 

Рошкован  

Олександр Георгійович 

 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданні 

профільної комісії, зауважень не було, запропоновано 

винести на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про відмову у наданні 

дозволів на розроблення землевпорядної документації. 
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(Прийняте рішення додається). 

 

9.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко 

Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів 

міської ради. 

Дмитренко 

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення пропонується надати згоду на 

розроблення експертної оцінки для подальшого продажу на 

земельних торгах у формі аукціону земельної ділянки по 

вулиці Клубній на виїзді з міста для будівництва та 

обслуговування АЗС АГНКС. Даний проект було розглянуто 

на засіданні профільних комісій та загальних депутатських 

зборів, на всі задані питання були надані роз'яснення, 

просимо питання підтримати та винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Рошковану Олександру 

Георгійовичу. 

Рошкован 

Олександр Георгійович 

 

Проект рішення був розглянутий на засіданні профільної 

комісії, зауважень не було, запропоновано винести на 

розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 10, Проти – 5, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

 

12.Про присвоєння назви скверу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Холодьону 

Сергію Івановичу, начальнику відділу містобудування та 

архітектури міської ради. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Даний проект рішення розглядався на профільних комісіях, 

були обговорення, прошу підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Рошковану Олександру 

Георгійовичу. 

Рошкован  

Олександр Георгійович 

 

Даний проект був розглянутий на засіданні профільної 

комісії, було запропоновано доопрацювати назву скверу, або 

перенести це питання на наступну сесію для доопрацювання. 

Семеніхін  Хочу надати слово ініціаторам надання ім'я цьому скверу - 
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Артем Юрійович це Геннадій Середа.  

Середа 

Геннадій 

В’ячеславович 

(Голова  

ГО «Ц.К.Азов») 

Місце цьому скверу поклав початок пам'ятний хрест, який 

ми встановили в місті Конотопі, наша організація, а такі 

хрести були поставлені по всій Україні, по всіх областях, в 

Конотопському районі таких хрестів 5, по Сумській області 

їх 9. Хрести ці були поставлені по програмі "Пам'ять нації", 

щоб об'єднати всі покоління, які воювали та поклали своє 

життя за Україну. Тому наша організація просить вас надати 

цьому скверу назву "Борцям за незалежність України".  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про присвоєння назви 

скверу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Правка, яку озвучив Середа - "Борцям за незалежність 

України". Обговорення правки. 

 Обговорення правки. 

Глущенко  

Ярослав Сергійович 

Взагалі проводились громадські слухання з цього питання? 

Люди не проти? 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Так. Проводились. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Люди не проти. Дивіться. Справа в тому, що у нас є 

ініціатива від представників ветеранських організацій 

російсько-української війни. 

Ставлю на голосування правку: "Борців за незалежність 

України", прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка: "Борців за Незалежність 

України". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування дане питання в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про присвоєння назви 

скверу. 

(Прийняте рішення додається). 

 

13.Про присвоєння назви площі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Рошковану Олександру 

Георгійовичу. 

Рошкован  

Олександр Георгійович 

Проект був розглянутий на засіданні профільної комісії, 

зауважень не було, запропоновано винести на розгляд сесії. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про присвоєння назви 

площі. 

(Прийняте рішення додається). 

 

15.Про включення об’єкту комунальної власності до Переліку другого типу та 

укладення договору оренди нерухомого майна. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Це мова йде про ФАП в Підлипному, тому що там взагалі 

ніяких документів не було і нам потрібно все це оформити. 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглядала дане питання, зауважень не було, 

просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування одразу в цілому, прошу голосувати. 

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

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

комунальної власності до Переліку другого типу та 

укладення договору оренди нерухомого майна. 

(Прийняте рішення додається). 

 

16.Про внесення змін до Комплексної програми підтримки та соціального 

захисту учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 

членів їх сімей на 2019-2021 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Питання на комісії розглядалося, зауважень немає, просимо 

підтримати.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Були зауваження по бюджетній комісії, у нас пропозиція, яка 

була підтримана бюджетною комісією залишити 30 тисяч 

гривень... 

Дубовик  

Сергій Віталійович 

Тоді прохання прийняти це рішення, але виключити пункти 

1, 2 і 3. Залишити тільки пункт 4, щоб виплатити 

компенсацію на встановлення пам'ятника дружині загиблого 

учасника АТО. А 30 тисяч, оскільки з інших джерел, то 1, 2, 

3 пункти виключити в цьому рішенні. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

Комплексної програми підтримки та соціального 

захисту учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил та членів їх сімей на 2019-2021 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Назвіть правку. 

 

Дубовик  

Сергій Віталійович 

Виключаємо пункти: 1, 2, 3, 3.1, 3.2.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування цю правку, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Дубовиком С.В. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Комплексної програми підтримки та соціального 

захисту учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил та членів їх сімей на 2019-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

17.Про затвердження Програми підтримки та соціального захисту учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей на 2022-

2024 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

На засіданні профільної комісії питання розглядалося, 

зауважень не було, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми підтримки та соціального захисту учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 

членів їх сімей на 2022-2024 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

18.Про затвердження Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей улітку 

2022-2024 років». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 
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Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Питання на комісії розглядалося, зауважень немає, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про  затвердження 

Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей 

улітку 2022-2024 років». 

(Прийняте рішення додається). 

 

19.Про затвердження Програми соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади на 2022-2024 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 

Також технічне рішення, у зв'язку із закінченням терміну дії 

діючої програми на 2021 рік, прохання підтримати і 

затвердити нову на 2022-2024 роки. Заходи ті самі, просто 

продовжуємо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Питання на комісії розглядалося, зауважень немає, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

20.Про внесення змін до 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 

Тобто в діючу програму соцзахисту пропонується внести 

зміни, а саме перерозподілити кошти в середині цієї 

програми.  



23 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Питання на комісії розглядалося, зауважень немає, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Комплексної програми соціального захисту населення 

на 2017-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

21.Про затвердження Програми соціального захисту населення на 2022-2024 

роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Питання на комісії розглядалося, зауважень немає, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми соціального захисту населення на 2022-2024 

роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

22.Про затвердження Програми для забезпечення виконання управлінням 

соціального захисту населення Конотопської міської ради рішень суду та інших 

виконавчих документів про стягнення коштів на 2021–2024 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

На засіданні профільної комісії питання розглядалося, 

зауважень немає, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо зауважень немає, то ставлю на голосування даний 

проект рішення в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми для забезпечення виконання управлінням 

соціального захисту населення Конотопської міської 

ради рішень суду та інших виконавчих документів про 

стягнення коштів на 2021–2024 роки. 
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(Прийняте рішення додається). 

 

23.Про затвердження складу молодіжної ради при Конотопській міській раді. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

На засіданні профільної комісії питання розглядалося, 

зауважень немає, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про  затвердження складу 

молодіжної ради при Конотопській міській раді. 

(Прийняте рішення додається). 

 

24.Про внесення змін до міської комплексної «Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

Конотопської міської територіальної громади у 2021 році». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Протокольно питання на засіданні комісії не розглядалося, 

але обговорювалося, зауважень немає, комісія просить 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

міської комплексної «Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та 

спортивних закладів Конотопської міської 

територіальної громади у 2021 році». 

(Прийняте рішення додається). 

 

25.Про внесення змін до 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 для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

 

Назвіть чемпіона. 
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Євдоченко  

Сергій Михайлович 

Худжадзе Імед - чемпіон світу з греко-римської боротьби 

серед кадетів. Заслужений тренер України - Гайдук Віктор 

Вікторович, депутат Конотопської міської ради.  

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Дане питання протокольно не розглядалося, але 

обговорювалося, комісія профільна просить підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу голосувати одразу в цілому за дане питання. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

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). 

 

26.Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

м.Конотоп на 2021 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, 

зауважень немає, просимо підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров’я м.Конотоп на 2021 

рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

27.Про Гапчуна Д.В. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Дане питання розглядалося на засіданні комісії, пропонуємо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тут потрібно внести деякі правки, тому ставлю за основу 

даний проект рішення і прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про Гапчуна Д.В. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу Яременко озвучте правки. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даний проект рішення буде звучати "Про Гапчуна Д.В." та 

доданий другий пункт рішення, який розданий вам на 

загальних зборах депутатів, яким уповноважуємо старосту 

Підлипненського старостинського округу на вчинення 

нотаріальних дій на території Підлипненського 

старостинського округу.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування дану правку, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ -  Правка озвучена Яременко Н.А. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про Гапчуна Д.В. 

(Прийняте рішення додається). 

 

44.Про припинення повноважень депутата міської ради Валового М.В. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Відповідно до п.14, ч.1, ст.26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", п.2., ч.2, ст.5 Закону України 

"Про статус депутатів місцевих рад" та поданої заяви, міська 

рада вирішила: достроково припинити повноваження 

депутата Конотопської міської ради 8 скликання Валового 

Михайла Васильовича. Направити дане рішення до 

Конотопської міської територіальної виборчої комісії. 

Товариство! Тут засідання комісії не було, сьогодні 

надійшла заява і він просить сьогодні це зробити, він вже 

покинув сесійну залу. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Це сугубо його бажання, тому ми просимо підтримати цю 

заяву. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

одразу в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення 

повноважень депутата міської ради Валового М.В. 

(Прийняте рішення додається). 

 

28.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. 
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Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Враховуючи попереднє прийняте рішення пункт перший 

цього рішення буде звучати за виключенням слів "та 

включити його до складу постійної комісії міської ради з 

питань промисловості, транспорту та зв'язку, 

підприємництва, торгівлі та надання послуг". Дані слова 

виключити. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Питання було розглянуто на комісії, пропоную підтримати з 

правками. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю дане питання на голосування за основу, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

складу постійних комісій міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування правку, яку озвучила пані Яременко, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ -  Правка озвучена Яременко Н.А. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

складу постійних комісій міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Це питання було розглянуто на комісії, пропонуємо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Комплексної програми “Правопорядок на 2021-2025 

роки”, затвердженої рішенням міської ради від 

24.12.2020 (8 скликання 2 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 
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31.Про затвердження Комплексної Програми «Освіта Конотопської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Питання розглядалося на профільній комісії, зауважень 

немає. Просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Комплексної Програми «Освіта Конотопської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки». 

(Прийняте рішення додається). 

 

32.Про затвердження Статуту закладу позашкільної освіти Конотопської міської 

малої академії наук учнівської молоді Конотопської міської ради Сумської 

області. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, 

були рекомендації від комісії внести граматичні корективи 

до положення. Це виконано, тому комісія просить 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо немає зауважень, ставлю даний проект рішення на 

голосування в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

закладу позашкільної освіти Конотопської міської малої 

академії наук учнівської молоді Конотопської міської 

ради Сумської області. 

(Прийняте рішення додається). 

 

33.Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в громаді на 2022-2024 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, 

зауважень немає, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в громаді на 2022-2024 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

34.Про затвердження Статуту комунального підприємства «Банно–пральний 

комбінат Конотопської міської ради». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

 

Комісія розглядала дане питання, просить підтримати, але з 

правкою - привести у відповідність щодо можливостей 

бюджету міської ради.  

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Правка там буде звучати "в сумі 100 тис.грн.". 50 тисяч з 

минулої сесії і 50 тисяч на цій. Разом - 100 тисяч. 

 Обговорення питання. Виступали Семеніхін А.Ю., Сахно 

О.О., Клименко А.Д. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

Статуту комунального підприємства «Банно–пральний 

комбінат Конотопської міської ради». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Правка: замінити 261 тис.грн. на 100 тис.грн. 

Ставлю на голосування дану правку, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка: 100 тис.грн. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 8. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

комунального підприємства «Банно–пральний комбінат 

Конотопської міської ради». 

(Прийняте рішення додається). 

 

35.Про формування статутного капіталу та затвердження Статуту комунального 

підприємства «Муніципалітет» в новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  Комісія розглядала дане питання, у комісії були тільки 
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Юрій Миколайович 

 

запитання щодо того чи встигне КП "Муніципалітет" 

провести відповідні тендери на фарбування розмітки. Якщо 

нас сьогодні запевнять, що вони встигнуть це зробити в 

цьому році і зробити цю розмітку, тоді комісія не проти.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Прошу Павлова Юрія Івановича зробити презентацію.  

У нас спочатку було бачення придбати машинку за 1,2 

млн.грн., та яка є дуже хорошою. Потім ми подували над 

цим всім і вирішили почати з малого, тобто йде мова про 

машину ціною в 270 тис.грн.  Але паралельно за ці гроші ми 

купуємо інфрачервоний нагрівач для асфальту, 

рецеркулятор, це та штука куди кладеться старий асфальт, 

він переправляється і потім повторно використовується, 

замощувач швів на дорогах, наприклад по вулиці Лісового у 

нас асфальт дуже хороший, він не продавлюється фурами, 

але він потріскався і він може не пережити цю чи наступну 

зиму. Для того, щоб його рятувати є спеціальний бур, 

нагадує бур машину, розшивається шов і заповнюється під 

тиском бітумом, запаюється бітумом і дорога далі служить. 

Я думаю ви, особливо ті хто за кермом, бачили так роблять 

по всюди, по трасам, у великих містах, це весь комплекс. 

Плюс додатково треба придбати спецодяг, придбати ці 

ковпаки і так далі. Це комплекс. Що це дасть? Перше, ми 

вже вели перемовини з нашими сусідами, зокрема з 

Попівською ОТГ, вони готові укладати договори і наймати 

нашу машину для нанесення дорожньої розмітки у них там. 

Попередньо у нас є ФОП "Мартиян" і Бахмачгазбудсервіс. 

Ми з ними теж говорили попередньо, вони теж готові 

залучати саме нашу машину в майбутньому, для того, щоб те 

що вони по Сумській області будуть робить, щоб ми це 

робили і заробляли гроші в бюджет. Це те, що стосується 

нанесення розмітки. 

Тепер стосовно гарантії, що буде зроблена розмітка в цьому 

році. Вона почнеться робитися в серпні місяці, а не в вересні. 

Чому? Ця машина складається з двох частин. Перша і 

безпосередньо сам блок, який фарбує, наносить цю розмітку, 

а другий - це як мотоблок він іде, щоб керувати сидячи. Ми 

купляємо першу частину, це до 200 тис.грн., це переговорна 

процедура і вона триває лише два тижні. Якщо ми сьогодні 

приймаємо рішення, Стас (директор КП «Муніципалітет») 

іде, одразу оголошує закупівлю, у нас через два тижні буде 

здійснена закупівля цієї машини, плюс мінус пару днів, як 

там по закону і ми починаємо одразу. ЖКГ гроші знайшло 
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для того, щоб замовляти їм ці послуги. Як це буде 

відбуватися? Ми тут переймаємо повністю досвід Івано-

Франківська, вони так само купили машину і вже почали 

працювати. Вони вже не йдуть по цим великим тендерам. 

Чому? Наприклад, приїжджає фірма зі Львова, 600 тисяч 

податків вони забрали у Львів, я нічого не маю проти 

Львова, але це наші гроші, нашої громади, наших платників 

податків. Так само взяти їхній час виконання, вони тендер 

виграють в травні чи червні, а приїжджають у вересні, бо у 

них план. Розумієте? А так у нас буде, як тільки погода суха 

настала і можливість нанесення розмітки є, вони одразу 

будуть працювати. Що таке інфрачервоний нагрівач? Зараз 

Павлов презентацію зробить. Ми забудемо на наших 

основних проспектах про ті ями, де ми забуваємо колеса 

взимку. Це плита, накривається дорога, нагрівається асфальт 

до 150 градусів, він розплавлюється, в рецеркуляторі так 

само закладається асфальт, потім додається туди мастика, 

задувається, віброплитою проходиться і запаюється яма. І 

там не важливо - дощ, сніг чи ще щось, воно висушує яму, 

тобто воно запаює його і воно буде стояти. Це метод 

холодного асфальту. У нас на проспекті Миру робився в 

2016-2018 роках так ямкових ремонт. Тобто, вирізали 

квадрат, нагріли, розігріли, асфальт той з ями переплавили, 

назад поклали, додали ще мішок холодного асфальту, якщо 

недостатньо і ми забули про цю яму. Тобто, це порятунок 

для наших містян, для громади нашого міста.  

Те саме стосується і зашивача швів. Теж ми говорили з 

нашими підрядниками і говорили з сусідніми ОТГ, зокрема з 

Попівською, що вони теж готові у нас замовляти цю 

послугу, тобто це дуже потрібно і дуже вигідно нашій 

громаді.  

Прошу пана Павлова коротенько зробити презентацію. 

Павлов 

Юрій Іванович 

Я хочу зазначити найголовніше, що ці всі дії направлені 

виключно на позитивні моменти, які отримає наше місто. 

Перш за все ми зекономимо на грошах, які ми будемо 

витрачати в подальшому на ці всі роботи. По друге ми 

забезпечимо... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зекономимо на грошах - це яма на дорозі починається з 

малесенької ями. Вони це постійно будуть обстежувати це 

все і якщо десь утворюється десь якась яма, вони приїхали і 

зробили, це буде коштувати 200, 300, 500 гривень для 

бюджету. За зиму воно вибивається і ми потім вимушені 
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проводити ці ремонти на 600-800 тисяч. Тобто, це 

колосальна економія часу, ресурсів, здоров'я і звичайно 

бюджетних коштів.  

Павлов 

Юрій Іванович 

Крім цього ці роботи буде виконувати наше комунальне 

підприємство, яке підпорядковане нам і завдяки цьому ми 

теж можемо вирішувати питання щодо ціни за яку будуть 

виконуватися ці роботи. Також ми будемо контролювати, 

маємо можливість контролювати закупівлю всіх необхідних 

матеріалів на подальші роботи і тим самим зменшувати 

собівартість цих робіт. Тобто, для міста ми отримаємо 

щонайменше ті ж самі роботи, але за більш низькою ціною. 

Це по перше. По друге, всі гроші і окрім цього податки, які 

будуть з цих робіт отримуватись, вони будуть залишатися в 

нашому місті.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ви відео підготували? 

Павлов 

Юрій Іванович 

Так. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Включайте відео. 

 

 Відеопрезентація вищевказаних машин.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! Гарна презентація, ми підтримуємо, але я 

прошу, коли ця машина буде в Конотопі, коли почне 

працювати, провести ще презентацію такої ж якісної роботи 

в місті Конотопі. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Перше питання. Скільки коштів Ви закладаєте сьогодні в 

статут КП "Муніципалітет"? Тут озвучена цифра - 1,2 

млн.грн., яка складається з 800 тис.грн., які знімаються з 

розмітки м.Конотоп і 400 тисяч із бюджету розвитку.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так. Це розвиток. 

 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Ні. Гроші з розмітки міста знімаються повністю. Тобто, 

розмітки в місті не буде, коштів на розмітку немає, коштів... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Не правда. Начальник ЖКГ, Альберт Дмитрович, знайшли 

кошти на розмітку? 

Клименко 

Альберт Дмитрович 

Гроші будуть, після проходження тендерів відбудеться 

економія, які ми їх потім перекинемо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Їх достатньо, я відповідаю, я не хочу зараз озвучувати 

публічно всю стратегію, щоб не перейняли конкуренти, але я 

Вам персонально розповім і Ви зрозумієте. Кошти на це є, 

зараз йдуть тендери, там будуть залишки на цих тендерах і з 

тих тендерів ми направимо. Нам не треба буде 600 чи 800 
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тисяч витрачати на зарплати чиїсь, в податки чиїсь, виводити 

гроші. Розмітка буде вже робитися з кінця серпня. А якщо 

тендер оголошувати зараз, то це буде три тижні, плюс 10 

днів на погодження, на оскарження і плюс 10 днів на 

укладення. Тобто, ми її точно не побачимо. Розумієте?  

Губенко  

Наталія Сергіївна 

У мене друге питання. До начальника КП "Муніципалітет". 

Скільки Ви повинні взяти на роботу людей для 

обслуговування цієї машини? Скільки Ви повинні вийняти з 

КП "Муніципалітет" коштів на виплату заробітної плати? 

Скільки Ви отримаєте з тих 800 тисяч прибутку, щоб 

покрити витрати на матеріали і все інше? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я хочу Вас поправити. Справа в тому, що з 800 тисяч 

прибутку КП "Муніципалітет" немає і не передбачено, він не 

може отримати тут прибуток. Прибуток у нього буде в 

результаті того, що він придбає основні засоби і буде 

надавати послуги і тоді буде отримувати прибуток. Можливо 

Ви так хотіли питання поставити! Це перше. Друге. Що 

стосовно нових робочих місць. Я знаю, що Ви особисто і вся 

Ваша команда, і наша команда, і всі присутні тут депутати  

за створення нових робочих місць в Конотопі, а не в місті 

Львові чи Ромнах, які до цього приїжджали і виконували нам 

ту ж саму роботу. Там, на скільки я знаю, три робочих місця 

попередньо, можливо чотири. Це я вже дав Вам відповідь, 

щоб не затягувати сесію. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Юрій Іванович! Вчора на комісії Ви нас запевняли, що у Вас 

є розрахунки, що та машина, яку ми вчора хотіли купити за 

1,2 млн.грн. вона окупається дуже швидко і все добре. 

Сьогодні Ви пропонуєте, я так розумію, купити замість 

однієї великої машини, яка тільки розмічає дороги, три., яка 

латає шви, яка латає маленькі ями і яка робить розмітку, це 

третя машина. Плюс граблі, лампи. Як так виходить, що 

вчора у Вас були розрахунки, добре все було, а сьогодні так 

все змінилося? 

Павлов 

Юрій Іванович 

Ольга Віталіївна! Мені здається, що Ви вчора не все 

зрозуміли, тому що саме за ту машину, яка 1,2 млн.грн. і там 

розрахунки так як Ви кажете, трішки було інакше. Я казав, 

що є розрахунки, що нам вигідно це робити, це так. Але, що 

мова йшла саме про машину за 1,2 млн.грн., то це трішки не 

так.  

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Можливо за день помінялося. Ще одне питання. Щойно був 

керівник водоканалу, він бере дороге обладнання в лізинг, 

шукає шляхи вирішення питання. А КП "Муніципалітет" ми 
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даємо бюджетні кошти. В бюджетному питанні у нас 

великий дефіцит по загальному фонду, а ми тут даємо ці 

кошти. Як? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Справа в тому, що ми повинні, навіть якщо ми знаходимося 

в поганій ситуації, дбати про створення нових робочих місць 

у нас, а не оплату нових робочих місць десь. Ми повинні 

дбати про комфорт і безпеку дорожнього руху в нашому 

місті. Ми повинні якось розвивати наші комунальні 

підприємства. Чому не може взяти в лізинг КП 

"Муніципалітет" це обладнання? Тому що у нього не ті 

обороти, як у водоканала, йому такий лізинг не дадуть. Йому 

можуть дати 50 тисяч гривень, максимум 100, не більше. 

Якщо ми робимо таку комунальну структуру, то Ви потім 

напишете звернення, що у мене на такій то вулиці, прошу 

вирішити питання і вони будуть вирішуватися не чекаючи 

тендера. Розумієте? І так само в кожного депутата, 

незалежно від того, як він проголосує, головне щоб голосів 

вистачило за це. Кожного депутата, тому що місто у нас 

одне. Що стосується нестачі коштів. У нас розроблені заходи 

економії і ми заходами економії покриваємо дану проблему 

на всі 100%. І таких питань, що у нас все, катастрофа, таких 

немає... 

Рошкован  

Олександр Георгійович 

Чи планується використовувати це обладнання для ремонту 

прибудинкових територій? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Всюди. Прибудинкові, дороги, тротуари. 

Глущенко  

Ярослав Сергійович 

Шановні колеги! На мою власну думку потрібно 

підтримувати такі інноваційні рішення, тому що краще 

залатати ці ями сьогодні, чим чекати 5 місяців тендер... ями в 

місті - це дуже погано. 

Яременко  

Олег Володимирович 

Питання до КП "Муніципалітет". Чи є у вас транспорт по 

доставці цього обладнання на місця виникнення ситуацій. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я відповім. Справа в тому, що та машина для нанесення 

розмітки вона вміщається в кунг рено кенго. Тобто, машина, 

яка буде доставляти це все - рено кенго на електродвигуні. 

Вона коштує в районі 7 тисяч доларів. Рециклер на базі 

причепа, ви бачили, чіпляється ззаду на фаркоп.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! Я правильно Вас зрозумів, що в тому 

числі і це обладнання буде надаватись в оренду іншим 

підприємствам... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Не в оренду, а будуть для них виконуватись роботи. 

 



35 

Омельченко  

Тарас Павлович 

І якщо ми говоримо, Ви назвали деякі підприємства, про 

власних виробників, підприємців, то я маю надію, що в 

серпні місяці Бахмачгазбудсервіс перереєструється в місті 

Конотоп. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

У нас Бахмачгазбудсервіс, у нас зареєстрований Магістраль 

2016, яка сплачує податки в Конотопі і це все проходить 

через Магістраль 2016, які зареєстровані в Конотопі, а 

беніфіціари одні і ті самі, і вони сплачують податки в 

Конотопі. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Питань немає, але ми просимо перерву на 5 хвилин.  

 Обговорення питання оголошення перерви. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про формування статутного 

капіталу та затвердження Статуту комунального 

підприємства «Муніципалітет» в новій редакції. 

 

36.Про затвердження комплексної Програми підтримки та підвищення 

енергоефективності житлового фонду міста Конотоп на 2021-2023 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглянула дане питання, пропозиція винести на 

розгляд сесії та підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції є? Немає.  

Ставлю на голосування і прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

комплексної Програми підтримки та підвищення 

енергоефективності житлового фонду міста Конотоп на 

2021-2023 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

37.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Конотопської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  Комісія розглянула дане питання, пропонує винести на 
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Юрій Миколайович розгляд сесії та підтримати. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Прохання підняти питання з приводу одностороннього руху 

біля кінотеатру «Мир» та фонтану, винайти кошти з 

зекономлених тендерів. За це нам буде вдячне все місто, 

кожного дня там пробка, проїхати і пройти не можливо.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

В формі доручення: начальнику управління житлово-

комунального господарства негайно розробити цю схему 

руху і погодити її з ДАЇ, щоб там був односторонній рух. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Я сильно перепрошую, зараз оргвідділ нам 

зробив правку, тому що ми на комісіях розглядали рішення 

по КП "Муніципалітет" саме в формі, що тільки машина за 

1,2 млн.грн. Зараз ми обговорювали комплекс, ми 

проголосували 1,2 млн.грн. на одну машину. Я прошу зараз 

повернутися до розгляду цього питання і просто додати 

перелік обладнання, ми виділили зараз гроші тільки на одну 

машину фарбувальну на 1,2 млн.грн., а ми хочемо взяти весь 

комплект. Це потрібно додати кведи в діяльність. 

45.Повернення до Статуту Кп "Муніципалітет". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

 Товариство! Ставлю на голосування питання повернення до 

розгляду проекту рішення по КП "Муніципалітет",  прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до Статуту Кп "Муніципалітет". 

 

46.Про формування статутного капіталу та затвердження Статуту комунального 

підприємства «Муніципалітет» в новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу голосувати даний проект рішення за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про формування 

статутного капіталу та затвердження Статуту 

комунального підприємства «Муніципалітет» в новій 

редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Вносимо наступні правки:  

1.Додати наступні види економічної діяльності: 

"43.99 інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у" 

"42.11 будівництво доріг і автострад" 

"38.21 оброблення та видалення безпечних відходів" 

"68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна". 

2.Внести зміни до Статуту, а саме:  

За рахунок внеску замовника Підприємству встановлюється 
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статутний капітал і далі по тексту, як там було, тобто це 

кведи, які дозволяють виконувати ті роботи. 

Ставлю на голосування ці правки, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правки озвучені міським головою. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати і підтримати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про формування статутного 

капіталу та затвердження Статуту комунального 

підприємства «Муніципалітет» в новій редакції. 

(Прийняте рішення додається). 

 

37.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Конотопської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається секретарю 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія пропонувала винести на розгляд сесії та підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Правка стосується щодо того рішення про закупівлю 

обладнання на 1,2 млн.грн. Ставлю на голосування цю 

правку, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена міським головою. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 4. 

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). 
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40.Про внесення змін до Програми залучення інвестицій та грантів для розвитку 

Конотопської міської територіальної громади на період до 2025 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Іноземцевій Тетяні Григорівні. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

Даний проект рішення розглядався на засіданні профільної 

комісії, зауважень та пропозицій не надходило, прохання 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зауваження, пропозиції є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми залучення інвестицій та грантів для розвитку 

Конотопської міської територіальної громади на період 

до 2025 року. 

(Прийняте рішення додається). 

 

41.Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Іноземцевій Тетяні Григорівні. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

Даний проект рішення було розглянуто на засіданні 

профільної комісії, але було розглянуто частково, тому на 

розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Кошевецькій Валентині Павлівні, начальнику фінансового 

управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Будуть такі правки:  

Змінено джерело фінансування 30 тисяч для управління 

соціального захисту, будуть кошти профінансовані за 

рахунок економії коштів на проведення виборів. Тобто, буде 

перенесено з виконкому на ці цілі на управління соціального 

захисту. Друге питання. Прийнято додаткове рішення щодо 

перенесення коштів для забезпечення пільговими путівками 

учасників пільгової категорії. Тобто, необхідно 99 тисяч 

перенести з одного коду на інший. Доповнення 
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розглядалося, ми вважаємо, що його на комісії виносили, то 

вже воно розглядалося. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Доповнення буде включено, ми його поставимо у вигляді 

правки.  

 Обговорення питання. Виступали Семеніхін А.Ю., 

Паламарчук Т.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Дав протокольне доручення Кошевецькій В.П. та Ігнатенко 

Л.І.: на наступну сесію віднайти 90 тис.грн. на потреби 

спортшколи. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Повідомила про проблемне питання в підготовці до нового 

опалювального сезону - Тепловодпостач по ФОКу не підпише 

акти, тому що бойлер потребує ремонту.  

 Обговорення питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що це питання взято під контроль і бойлер буде 

зроблений. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

24 грудня 2020 року коли ми приймали бюджет міста, за 

який ми майже одноголосно голосували, була така фраза в 

рішенні "профіцит за загальним фондом бюджету 

Конотопської міської територіальної громади 2 716 200 

грн.". Тобто, я в грудні розуміла, що ми йдемо з 

перевиконанням. Сьогодні ми приймаємо рішення, що 

дефіцит за загальним фондом у нас складає 29 676 490 

гривень. Артем Юрійович запевнив нас про те, що 

розроблені заходи з економії, вони розроблені, я напишу 

звернення,  Ви мені дасте відповідь, я мабуть оприлюдню ці 

заходи і так далі. Питання таке: чи не входять в ці заходи 

економії відправлення бюджетників у відпустки без 

збереження? І друге питання. Ми разом з Людмилою 

Іванівною Ігнатенко, коли приймали бюджет, піднімали у 

двох питання виплати щорічної основної винагороди 

педагогічним працівникам за статтею Закону України щодо 

обов'язкової виплати до посадового окладу. Я говорила про 

це і говорила Людмила Іванівна Ігнатенко. Людмила 

Іванівна зараз вже перший заступник. Хочеться знати, як це 

питання буде вкладатися в цю концепцію? 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна 

Відповіла, що ця виплата не є обов'язковою, вона можлива 

лише за наявності коштів у міському бюджеті. 

 Обговорення питання. Виступали Ігнатенко Л.І., Беспала 

О.В. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Повідомила, що у рішенні про бюджет фрази "профіцит" і 

"дефіцит" це не перевиконання і не очікування, це 

перенесення коштів. 
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Беспала  

Ольга Віталіївна 

Без збереження підуть?  

 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

В заходах вони цього не розробляли. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Зараз це не правильно, що ми зараз вирішуємо де взяти 30 

тисяч, 100 тисяч, не повинно бути такої ситуації. У нас 

завжди повинно бути мільйон чи півмільйона грошей. Я 

категорично проти того, щоб у спортшколи брали кошти, але 

коли ми на бюджетній комісії про 30 тисяч розмовляли, щоб 

не забирати у АТОвців, то Валентина Павлівна 

запропонувала вирішити це питання з економії по виборам. 

Так? 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Так. 

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ми зараз можемо перекрить спортшколі? 

 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

По виборам економії здається 73 тисячі.  

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Хоча б частину. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Чудово. Чудове рішення, яке всіх задовільнить. Значить 

цифра буде 73-30 це 43 тисячі і мінус 90 виходить 47 тисяч. 

Домовились. 

Ставлю на голосування цю правку, також це загальна правка, 

протокол комісії потім долучите до цього, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Озвучені правки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

42.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 

Це технічне рішення, яке ми приймаємо кожного разу після 

прийняття бюджету, приведення у відповідність до бюджету. 

Семеніхін  Слово для інформації з даного питання надається голові 
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Артем Юрійович профільної постійної комісії Іноземцевій Тетяні Григорівні. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданні 

профільної комісії, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, 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). 

 

43.Про Василенка О.Ф. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пропонується проект рішення про включення до складу 

виконавчого комітету пана Василенка О.Ф. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Комісія розглядала це питання, пропозиція комісії винести 

на розгляд сесії та підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17, Проти – 2, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про Василенка О.Ф.  

 

14.Про розгляд електронної петиції «Про заборону встановлення малих 

архітектурних форм (МАФів) в центральній частині міста, та демонтаж вже 

встановлених». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Холодьону 

Сергію Івановичу, начальнику відділу містобудування та 

архітектури міської ради. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 

запропоновано винести на сесію, в рішенні оголосити про те, 

що не підтримати вимоги петиції, оскільки вони не 

відповідають нормам Закону.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Як потрібно голосувати? 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Підтримати рішення не підтримати петицію. 

 Обговорення питання. Виступав Холодьон С.І., Семеніхін 

А.Ю. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 5, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про розгляд електронної 

петиції «Про заборону встановлення малих архітектурних 

форм (МАФів) в центральній частині міста, та демонтаж 

вже встановлених». 

 Обговорення проголосованого питання. Депутати виявили 

бажання повторно проголосувати, оскільки не всі 

проголосували. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив на голосування питання щодо повернення до 

голосування щодо петиції. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 5, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до голосування щодо петиції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 4, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про розгляд електронної 

петиції «Про заборону встановлення малих 

архітектурних форм (МАФів) в центральній частині 

міста, та демонтаж вже встановлених». 

(Прийняте рішення додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Рішення підтримано і сесія оголошується закритою, оскільки 

всі питання розглянуті.  

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова                                   Артем СЕМЕНІХІН 

 


