
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 Позачергової 8 сесії Конотопської міської ради 
 

 

від 13.08.2021, 13:00        м.Конотоп, 

велика зала засідань 

Конотопської міської ради 

 

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

Присутні на сесії: 21 (список додається). 

 

 

 

від 16.08.2021, 09:00        м.Конотоп, 

велика зала засідань 

Конотопської міської ради 

 

 

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

Присутні на сесії: 31 (список додається). 

 

 

13.08.2021, 13:00 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зареєстрований 21 депутат, сесія оголошується відкритою.  

Виконується Державний Гімн України. 

Хвилина мовчання за Ярославом Семенякою, загиблим воїном в зоні 

проведення ООС. 
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0.1.Затвердження редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Для початку роботи сесії нам необхідно обрати редакційну 

комісію.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати до складу редакційної комісії Сердюк 

О.Б., Коханов М.О. 

Прошу голосувати за обрання до складу редакційної комісії 

Сердюк О.Б. та Коханова М.О. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Сердюк О.Б., Коханов М.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тут немає конфлікту інтересів. Ставлю повторно на 

голосування дане питання. Це процедурне питання. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Сердюк О.Б., Коханов М.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу членів редакційної комісії зайняти свої робочі місця. 

Слово надається Коханову М.О. 

Коханов  

Максим 

Олександрович 

Коханов Максим, фракція "Слуга Народу". На початку хочу 

сказати оголошення: у фракції "Слуга Народу" змінено 

голову фракції, новим новообраним головою фракції став 

Коханов Максим Олександрович.  

Виступив з промовою щодо пороблених питань в місті. 

 Обговорення серед депутатів виступу, а також питання 

реконструкції стадіону "Юність". Виступали Сірик О.В., 

Коханов М.О., Семеніхін А.Ю., Мусієнко І.О., Багрянцева 

О.Ю., Некрасов С.В. 

Коханов  

Максим 

Олександрович  

Повідомив, що фракція "Слуга Народу" не буде брати 

участь у незаконних сесіях.  

 Сесійну залу покинули Коханов М.О., Трухан Ю.Ю., Позовний 

О.М., Марченко Ю.М. Сесія неповноважна (в залі 

залишилось 17 депутатів). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У зв'язку з відсутністю кворуму оголосив перерву в роботі 

позачергової 8 сесії до 9 години ранку 16 серпня 2021 року. 

 

 Після перерви: 

16.08.2021, 9:00 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оргвідділ, прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Сесія повноважна, продовжуємо роботу нашої сесії, яка була 

розпочата в п'ятницю. 

Товариство! У нас обрані члени редакційної комісії, прошу 

їх зайняти свої місця. 
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Сірик  

Олександр Васильович 

Звернувся від фракції "Свобода" до фракції "Слуга Народу" 

із закликом не дестабілізувати роботу сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Проекти рішень вам роздані, по суті це один 

проект рішення - це зміни до бюджету і я хотів би вас зараз 

трохи проінформувати. Ми там 650 тисяч виділяємо на 

школу №3, це освітянський заклад, для проведення 

термомодернізації. Це приблизно буде подібний проект до 

термомодернізації нашої першої школи гімназії. Тобто, 

приблизно таке саме. Чому третя школа? Ми коли збиралися 

на загальні збори, ми всі разом визначили, це не моє 

рішення, це наше колективне рішення з вами, тому що ця 

школа має найбільшу кількість учнів і вона є однією з 

найгірших в плані тепла. Наступний у нас об'єкт 

освітянський, який ми плануємо теж, щоб він приймав 

участь в термомодернізації - це школа №13. Тому що це 

приблизно типові проекти і там басейн, і так далі, але першу 

зараз, для того, щоб 100% отримати ці гроші ми обрали 

школу №3, тому що вона найбільшу кількість учнів має. 

Потім, я хочу вас проінформувати, що зараз наші лікарняні 

заклади, а саме - це наша міська лікарня і наша центральна 

районна лікарня, вони поки що власним коштом 

виготовлятимуть, почали процедуру виготовлення  

енергоаудиту трьох будівель. Перша будівля - це будівля 

поліклініки міської лікарні. Друга будівля - це поліклініка 

ЦРЛ. Третя будівля - це терапевтичний корпус ЦРЛ. Що 

таке енергоаудит? Анергоаудит - це підготовка до проекту 

термомодернізації. В тих коштах, які ми зараз виділяємо на 

третю школу, там є проектно-кошторисна документація з 

енергоаудитом, все в комплексі. Лікарні самі це роблять, 

готуються і потім будемо шукати можливість, щоб саме 

вони профінансували ці проектні роботи. Не знаю скільки 

вони назбирають грошей, але якщо що, то будемо шукати 

можливість дофінансувати. Але це потрібно робити і 

економити на газі і всьому треба. 

Товариство! На загальних зборах ми обговорювали ці 

проекти рішень, але для того, щоб нам їх проголосувати 

потрібно затвердити порядок денний. 
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№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 1 
Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної 

громади на 2021 рік   

 

 

0.1.Затвердження порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пропоную зараз затвердити порядок денний в тому форматі, 

який ми обговорювали в п'ятницю і який вам розданий. 

Тобто, там одне рішення, яке складається із двох частин. Це 

450 тисяч на реконструкцію нашого стадіону і 650 тисяч на 

термомодернізацію будівлі нашої третьої школи. 

Товариство! Ставлю на голосування питання затвердження 

порядку денного, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

позачергової 8 сесії міської ради 8 скликання 
                              

№ 

з/ч 

Питання порядку денного 

1 Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік. 
 

1.Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Шановні колеги! Голова фракції "Європейська 

Солідарність". Давайте раз і назавжди розставимо всі крапки 

над трьома літерами КМР - Конотопська міська рада. У нас в 

раді немає жодного депутата, який би був проти розвитку 

громади, або свідомо гальмував прийняття окремих рішень. 

Є, на мій погляд, недовіра, яку Ви, Артем Юрійович, як 

міський голова повинні знищити. Але знищити не шляхом 

руйнування, а шляхом повної прозорості виконавчої гілки 

влади, виконанням всіх обіцянок і так народжується і 

створюється довіра. Довіра між депутатами і міським 

головою. З поважних причин я теж не зміг бути присутнім на 

пленарному засіданні в п'ятницю, але на момент початку 

сесії ні в мене, ні у моїх колег по фракції не було чіткого 

розуміння як голосувати і не зробити помилку. Реально не 
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було часу розібратися в цих питаннях: чому так швидко 

скликують сесію, чому немає проектів рішень, чому немає 

чіткого роз'яснення, чому така сама сума на корегування, а з 

проектантами представники влади взагалі зв'язалися тільки 

за півтори години до початку засідання комісії. Тобто, було 

багато чому. Так, я зміг з'ясувати самостійно більшість із 

цих питань.  Дійсно, по Сумській області по коштам ДФРР 

буде великий залишок, тому що багато проектів не пройшли 

погодження в профільному міністерстві. Дійсно, багато 

інших міст Сумської області будуть теж подавати нові 

проекти. Дійсно, є ймовірність отримати ці кошти і дійсно у 

нас практично не залишилося часу. Але він є. Мені в Сумах 

був озвучений термін до 20 вересня 2021 року. Це біль-менш 

реально. Тому фракція "Європейська Солідарність" буде 

голосувати за виділення додаткових коштів на корегування 

проекту, проведення його експертизи. Але ми пропонуємо. 

Перше, включити в проект рішення чіткі формулювання, що 

ці кошти можна використовувати тільки на корегування 

ПКД і в жодному разі не на демонтаж стадіону. Це може 

бути і в протоколі сесії. Друге, прописати в проекті рішення 

відповідального профільного заступника, який буде день і 

ніч займатися цим проектом. Третє, профільний заступник, 

ми пропонуємо, щоб раз в тиждень інформував депутатів 

про хід корегування цього проекту. Просимо вважати це 

відповідно до статті 26 регламенту Конотопської міської 

ради 8 скликання пропозицією депутатів фракції 

"Європейська Солідарність" до проекту рішення "Про 

внесення змін до бюджету Конотопської міської 

територіальної громади на 2021 рік".  

Ми всі прекрасно знаємо, що мало сьогодні прийняти 

рішення і зробити корегування проекту. Для отримання 

коштів ДФРР нам потрібна підтримка на всіх рівнях, в тому 

числі і народних депутатів. Ми просимо Вас Артеме 

Юрійовичу звернутися і до Ігоря Молотка, і до Олександра 

Качури саме з пропозицією спільної роботи для Конотопу, 

Вас, як міського голови, їх, як народних депутатів і нас, як 

депутатів Конотопської міської ради. Давайте зробимо так, 

щоб після нашої спільної роботи інші міські голови заздрили 

Конотопу - місто, яке заслужено отримає великі гроші і 

будує об'єкти.  

Слава Україні і слава Конотопу! 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Якщо б там було 115 рішень, як у нас зазвичай 

йде на останній четвер місяця, то повірте, ніхто б з вечора на 

ранок не збирав би сесію. Суть оперативності полягає в 

чому? І чому це законно, і тут немає ніяких порушень 

закону, і регламенту, нічого. Перше - регламент. Стаття, яка 

передбачає і охарактеризовує, формулює, регламентує, як 

повинна скликатися сесія міської ради, пункт 5 цієї статті 

говорить про те, що у виняткових випадках міський голова 

може скликати сесію за одну добу повідомивши депутатів, 

мається на увазі за день. Так і було зроблено, порушення 

регламенту не було, я прошу деяких депутатів вичитати 

нормально регламент. Друге - стосовно об'єму рішень. 

Рішення всього одне - бюджетне з двома пунктами. Це 450 

тисяч на корегування проекту стадіону і 650 тисяч на третю 

школу. І розібратися, як кажуть часу не було, в чому? Можна 

прочитати один абзац і розібратися, і я дякую вам шановні 

депутати, що прийшли і зараз підтримуєте це рішення.  

Що стосовно підтримки народними депутатами. Звичайно, я 

завжди звертаюся до всіх депутатів Верховної Ради України, 

але в даному випадку, така потужна фракція парламенту як 

"Європейська Солідарність", якщо б в єдиному пориві стала і 

підтримала ці речі, які ми зараз робимо в нашому місті, я 

думаю ми набагато швидше зрушили це все з мертвої точки. 

Я думаю Вам Тарас Павлович все це вдасться зробити, ми в 

Вас віримо. Ми сподіваємося, що Петро Олексійович 

Порошенко, Ваш лідер, він не залишиться осторонь від 

проблем Конотопа. Я дуже сподіваюсь, що Ви цьому 

посприяєте. А що стосовно Ігоря Федоровича Молотка, я 

думаю його фракція тут присутня і цим все сказано. 

Людмила Іванівна, прошу поясніть хто виділяв кошти на 

демонтаж стадіону, хто голосував за це і я прошу оргвідділ 

зараз підготувати роздруківку голосування, хто голосував за 

те, щоб виділити гроші на демонтаж стадіону. Я прошу 

запросити журналістів, які тут присутні і опублічнити 

результати голосування за те, щоб були виділені на 

проведення чергового етапу реконструкції стадіону, це не 

демонтаж, це черговий етап реконструкції, неможливо 

побудувати щось нове не прибравши старе. Тому результати 

голосування прошу опублічнити і щоб всі знали хто за це 

голосував. 

 

Ігнатенко  Навесні ми провели інструментальне обстеження даного 
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Людмила Іванівна 

 

стадіону. Відповідно до обстежень був написаний висновок - 

демонтувати, або це персональна відповідальність керівника 

і моя того часу як начальника управління освіти, якщо б не 

почався процес демонтажу. Була оголошена закупівля, 

відповідно рішенням сесії міської ради були перенесені 

кошти на даний вид діяльності, пройшла закупівля і тому 

кошти, які виділяються зараз на корегування 

проектно-кошторисної документації вони не можуть бути 

використані на демонтаж, оскільки там вже укладений 

договір на виконання цих робіт, вже ці роботи здійснюються 

і пройшла закупівля по даним видам робіт. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! З трьох одне питання - це відповідальний 

профільний заступник. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Так воно так і є завжди. І на саме завершення. Те, що сказала 

Людмила Іванівна я просто підтверджую. Тарас Павлович! 

Ви людина досвідчена в місцевому самоврядуванні, один з 

четвірки із всіх депутатів міської ради, які найдосвідченіші в 

місцевому самоврядуванні і чути з Ваших вуст, щоб ці 

кошти не були використані на демонтаж, це мені не 

зрозуміло, бо Ви знаєте, що якщо кошти виділяються на 

будівництво космодрому Байконур, то космодром Карпати 

побудувати не можна. Ви це знаєте, я прошу Вас не 

маніпулюйте, не буде цього, ніякого демонтажу, зараз іде 

підготовчий етап для реконструкції стадіону і я Вам дуже 

дякую за Вашу позицію.  

Тоді товариство, це буде в форматі так, як воно завжди є, за 

виконання рішень ради у нас, це прописано, несе 

відповідальність міський голова і звичайно в першу чергу це 

профільний заступник міського голови. І в формі доручення 

-  щотижнево, будь ласка, інформуйте депутатів і не тільки 

про хід коригування проекту по стадіону, а і про хід 

створення проекту термомоденізації будівлі школи №3. 

Домовилися? Домовились. У формі доручення, все 

оформлено під протокол. 

Товариство! 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). 

Семеніхін  Всі питання розглянуті. Сесія оголошується закритою. 
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Артем Юрійович  

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова                      Артем СЕМЕНІХІН 

 


