
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 11 сесії Конотопської міської ради 8 скликання 
  

 

від 30.09.2021, 10:00         м.Конотоп, 

велика зала засідань 

Конотопської міської ради 

 

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

Присутні на сесії: 35 (список додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оргвідділ, прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

В залі присутній 31 депутат, ще кілька депутатів скоро 

доєднаються до нас, сесія є повноважною і оголошується 

відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що в залі присутня відома спортсменка, 

конотопчанка, майстер спорту міжнародного класу з 

лижних гонок Марина Анцибор, яка нещодавно в Італії 

стала бронзовою призеркою Чемпіонату світу з 

лижоролерів. 

Міський голова, а також депутат Сумської обласної ради 

Кирій О.В. привітали Марину Анцибор з бронзовою медаллю 

Чемпіонату Світу.  

Церемонія вручення квітів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Шановні депутати! Я думаю голови фракцій мали вам 

передати це, що у нас була президія на 9.30 і ми 

проговорювали ті додаткові депутатські запити і 

повідомлення, які надійшли зараз на моє ім'я і я повинен їх 

озвучити, повинен поставити їх на голосування згідно 

регламенту і згідно чинного законодавства. Я, до речі, скажу 

хто звернувся і з якого приводу, я це назву. З метою 

уникнення якоїсь дестабілізації в нашому місті, з метою 

недопущення якихось негативних процесів в середині 
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депутатського корпусу, щоб ми не сварились всі між собою, 

щоб у нас все було гаразд, то на президії було прийнято 

одностайне рішення, я про кожний пункт розкажу зараз, 

одностайне рішення, щоб я поставив на голосування питання 

перенесення депутатських запитів, додаткових проектів 

рішень від депутатів і повідомлень на наступну чергову 

сесію. Це рішення консолідовано прийнято на президії. Хочу 

подякувати всім головам фракцій за абсолютну не 

конфліктну позицію. Перед тим, як поставити це на 

голосування, є звернення і проекти рішень від Європейської 

Солідарності про звернення до керівництва держави про 

збільшення пенсій, є звернення про недопущення 

збільшення вартості тарифів, зокрема на електроенергію і 

газ. Є звернення від фракції "Слуга Народу" про 

недопущення підняття тарифів, про їх зменшення і про 

опублічнення інформації по тарифам. Є звернення від 

фракції "За Майбутнє" про купівлю ліжок, віднайти 

можливість і підготувати рішення про виділення коштів для 

придбання двох донорських крісел для відділення 

трансфузіології комунального некомерційного підприємства 

"Конотопська центральна районна лікарня ім.ак. 

М.Давидова". Ми домовилися, що два звернення, запити 

депутатські, вони прозвучать зараз у вигляді доручення від 

мого імені, щоб ми зараз не накаляли політичну обстановку.  

Перше. Стосовно крісел. Я зараз даю доручення директору 

нашої ЦРЛ пану Згоннику терміново віднайти можливість 

відреагувати на запит фракції "За Майбутнє" в особі Яна 

Примака і придбати ці два крісла. Знайдете ці гроші, там не 

такі великі гроші. І Юрію Павлову даю доручення в його 

особі, управлінню економіки, розпочати вже сьогодні роботу 

по запиту, який надійшов на нашу адресу від Максима 

Коханова по недопущенню підвищення вартості тарифу на 

проїзд і опублічнення всього підґрунтя, що спричинило 

підвищення вартості проїзду. Сьогодні ви повинні надати на 

адресу депутата Коханова розрахунки, якими керувався 

виконком під час прийняття цих тарифів. На завтра ви маєте 

вже зібрати координаційну раду з метою організації 

проведення розширеної транспортної комісії із залученням 

всіх засобів масової інформації і можливих активістів, 

бажаючих і перевізників, щоб всі це все бачили, ми ні від 

кого нічого не повинні ховати, повинні бути відкриті і 

публічні. 

Тепер я ставлю на голосування питання перенесення 
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розгляду цих депутатських звернень, так як ми вирішили на 

президії, депутатських звернень, депутатських запитів, 

повідомлень на наступну чергову сесію. Перенесення 

депутатських запитів, звернень, повідомлень на наступну 

чергову сесію.  

Коханов 

Максим 

Олександрович 

Артем Юрійович! Ви ж говорили, що можливо на 

позачергову. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ні. Позачергова у нас буде десь числа 10-го, ми до того часу 

просто не все встигнемо зробить, це буде у нас по спірним 

питанням - по земельним 2 гектари, по КП "Теплогарант", по 

ЖКГ, там будуть спірні питання розглядатись, там не буде 

таких питань. А на черговій сесії, щоб нормально, все так як 

має бути, ми домовились на президії, переносимо.  

Ставлю на голосування і прошу підтримати, це 

консолідована думка всіх голів фракцій на президії. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Перенесення розгляд депутатських 

звернень, запитів на наступну чергову сесію. 

 

0.1.Затвердження редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати до складу редакційної комісії Трухан 

Ю.Ю. та Ярового Ю.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Трухан Ю.Ю., Яровий Ю.М. 

 

 До сесійної зали ввійшла група людей, які проти підняття 

тарифів на проїзд в міському транспорті.  

Міський голова надав слово заступнику міського голови 

Юрію Павлову.   

Павлов  

Юрій Іванович 

Запропонувати всім, хто прийшов з питання тарифів, 

доєднатися до розширеної комісії, яка відбудеться 

01.10.2021. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував, щоб 5 чоловік від групи людей взяли участь в 

розширеній комісії. 

 Обговорення питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував представнику від групи людей виступити 

перед депутатами на трибуні. 

ПРЕДСТАВНИК: Мене звати Євгенія, я журналістка, а також живу в місті 

Конотопі. В конотопців є питання щодо здорожчання 

тарифів. Ми не Київ, нам дуже важко, ви самі це розумієте. 

Ми спілкувалися з водіями, спілкувалися з пенсіонерами, 
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спілкувалися з батьками дітей. У нас є пара вимог, вони не 

критичні, вони не кажуть, що нам треба проїзд по 1 гривні, 

ми все розуміємо, що ціни ростуть, але ми Конотоп, у нас 

дуже маленькі зарплати, у нас великі комунальні. І коли ми 

бачимо, коли починається період школи і ми бачимо ці 

високі тарифи, то батьки говорили нецензурно. Це дуже, 

дуже складно. Тому ми вимагаємо, щоб нас почули, щоб 

наші питання розглянули, дійшли якоїсь золотої середини. 

Ми розуміємо, що скасувати вже їх неможливо, тому що є 

підвищення цін і на це наполягають самі водії, а також 

перевізники, але якщо висока ціна, то тоді давайте високі 

вимоги до перевізників. Ми це все напишемо та виступимо 

на засіданні, якщо ви нас запрошуєте, ми дуже вдячні за це, 

що ви йдете з нами на діалог і дякую за вашу увагу, вибачте, 

що ми вам тут зробили шуму і добре, що ви нас чуєте. Ми 

маємо надію, що це разове непорозуміння. Дякую вам! 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дякую Вам. Хочу сказати від імені всього депутатського 

корпусу, незалежно від політичних поглядів і переконань, ми 

абсолютно вас розуміємо і абсолютно знаходимося на 100% 

на вашому боці. Але ті підстави, які нас вимушують 

приймати таке рішення, ми просто хочемо, щоб ви теж 

розглянули і прийняли участь в їхньому розгляді. Пані 

Євгенія, давайте зробимо так. Взагалі на майбутнє, коли у 

нас буде відбуватися така ситуація з тарифами на 

перевезення, зараз сформуємо 5 ваших представників і 

кожного разу, коли треба, не дай Боже, підвищувати чи 

коригувати тарифи, ми будемо залучати вас до того 

обговорення, щоб ви були як думка громадськості і дивилися 

на скільки тариф треба піднімати, не треба піднімати, що 

воно дасть, що воно не дасть і це буде дуже правильно, якщо 

у нас є такий актив, не один, а 5 чоловік для максимальної 

об'єктивності. Згодні? Дуже дякую за порозуміння.  

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного голосування 

ВІЧЕ 

 1 Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 2 
Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 3 
Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

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

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

внесення змін до рішення міської ради   

 6 Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 7 
Про затвердження оцінки земельної ділянки, характеристики лоту та істотних 

умов продажу права оренди земельної ділянки (вул.Червоної Калини)   

 8 
Про затвердження оцінки земельної ділянки, характеристики лоту та істотних 

умов продажу права оренди земельної ділянки (вул.Клубна)   

 9 
Про затвердження оцінки земельної ділянки, характеристики лоту та істотних 

умов продажу права оренди земельної ділянки (вул.Успенсько-Троїцька)   

 10 Про прийняття до комунальної власності Конотопської міської ради майна   

 11 
Про припинення шляхом ліквідації юридичної особи – КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНИХ ЕКСПЕРТИЗ»   

 12 

Про припинення шляхом ліквідації юридичної особи – «КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ 

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО»   

 13 
Про припинення шляхом ліквідації юридичної особи – «КОНОТОПСЬКА 

ДИТЯЧА ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «КОН-ТАКТ»   

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

укладення договору оренди нерухомого майна   

 15 

Про затвердження Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

м.Конотоп на 2022-2024 роки   

 20 

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   

 21 
Про прогноз бюджету Конотопської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки   

 22 
Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік   

 23 

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)   

 16 

Про надання дозволу  КП «ТЕПЛОГАРАНТ» на продовження терміну дії 

договору кредитної лінії (в національній валюті) №2305/1860/01/20 від 

24.11.2020 року та подальшу заставу майна, яке передано в забезпечення 

кредитної лінії по Договору застави рухомого майна (транспортних засобів, 

обладнання тощо) №2305/Z01/1860/01/20 від 24.11.2020 року в АКБ 

«ІНДУСТРІАЛБАНК»   

 17 Про позицію Засновника   

 18 Про позицію Засновника щодо КП ВУВКГ   

 19 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 
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житлово-комунального господарства Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2024 роки   

 25 Про структуру та чисельність виконавчих органів Конотопської міської ради   

 26 
Про затвердження Положення про сектор з управління персоналом міської 

ради 

 27 
Про затвердження Положення про відділ міської ради з питань внутрішньої 

політики та організаційної роботи   

 28 
Про затвердження регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання в 

новій редакції   

 29 
Про затвердження Положення про відділ юридичної роботи Конотопської 

міської ради   

 30 
Про затвердження Положення про управління економіки Конотопської міської 

ради Сумської області в новій редакції   

 24 Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради   

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 11 сесії міської ради 8 скликання 
 

 

30 вересня 2021 року 

№ Назва рішення  

1.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

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

Коваленко О.Ю., 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 

Коваленко О.Ю., 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 

Коваленко О.Ю., 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 

Коваленко О.Ю., 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 

Коваленко О.Ю., голова профільної постійної комісії міської ради 

6.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації 
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 Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради 

Коваленко О.Ю., голова профільної постійної комісії міської ради 

7.  Про затвердження оцінки земельної ділянки, характеристики лоту та істотних 

умов продажу права оренди земельної ділянки (вул.Червоної Калини) 

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

Коваленко О.Ю., голова профільної постійної комісії міської ради 

8.  Про затвердження оцінки земельної ділянки, характеристики лоту та істотних 

умов продажу права оренди земельної ділянки (вул.Клубна) 

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

Коваленко О.Ю., голова профільної постійної комісії міської ради 

9.  Про затвердження оцінки земельної ділянки, характеристики лоту та істотних 

умов продажу права оренди земельної ділянки (вул.Успенсько-Троїцька) 

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

Коваленко О.Ю., голова профільної постійної комісії міської ради 

10.  Про прийняття до комунальної власності Конотопської міської ради майна 

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

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

11.  Про припинення шляхом ліквідації юридичної особи – КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНИХ ЕКСПЕРТИЗ» 

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

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

12.  Про припинення шляхом ліквідації юридичної особи – «КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЕКТНО - ВИРОБНИЧЕ АРХІТЕКТУРНО - 

ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО» 

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

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

13.  Про припинення шляхом ліквідації юридичної особи – «КОНОТОПСЬКА 

ДИТЯЧА ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «КОН-ТАКТ» 

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

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

14.  Про затвердження Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

м.Конотоп на 2022-2024 роки 

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

праці 

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

15.  Про надання дозволу  КП «ТЕПЛОГАРАНТ» на продовження терміну дії 

договору кредитної лінії (в національній валюті) №2305/1860/01/20 від 

24.11.2020 року та подальшу заставу майна, яке передано в забезпечення 

кредитної лінії по Договору застави рухомого майна (транспортних засобів, 

обладнання тощо) №2305/Z01/1860/01/20 від 24.11.2020 року в АКБ 

«ІНДУСТРІАЛБАНК» 
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 Клименко А.Д., начальник управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради 

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

16.  Про  прогноз бюджету Конотопської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської міської 

ради 

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

17.  Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради 

 Семеніхін А.Ю., міський голова 

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

18.  Про структуру та чисельність виконавчих органів Конотопської міської ради 

 Павлов Ю.І., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

19.  Про затвердження Положення про сектор з управління персоналом міської ради 

 Павлов Ю.І., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

20.  Про затвердження Положення про відділ міської ради з питань внутрішньої 

політики та організаційної роботи 

 Павлов Ю.І., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

21.  Про затвердження регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання в новій 

редакції 

 Павлов Ю.І., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

22.  Про затвердження Положення про відділ юридичної роботи  Конотопської 

міської ради 

 Коваль А.В., завідувач сектору юридичної роботи міської ради 

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

23.  Про затвердження Положення про управління економіки Конотопської міської 

ради Сумської області в новій редакції 

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

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

Рошкован А.Г., голова профільної постійної комісії міської ради 
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0.2.Затвердження порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Переходимо до розгляду порядку денного. 

Порядок денний вам розданий. В порядку денному є 

додаткові рішення: 

1."Про включення об'єкту комунальної власності до 

Переліку другого типу та укладення договору оренди 

нерухомого майна". Це по будівлі біля церкви та гімназії. 

2."Про позицію Засновника". Це стосовно КП "Теплогарант".  

3."Про позицію Засновника щодо КП ВУВКГ". 

4."Про внесення змін до Програми реформування та 

розвитку житлово-комунального господарства". Це теж 

додаткове рішення, це в контексті цих рішень.  

5."Про внесення змін до Програми виплати винагород 

спортсменам і тренерам Конотопської міської територіальної 

громади". Це те, що ми сьогодні вітали Марину Анцибор в 

тому числі. 

6."Про внесення змін до бюджету Конотопської міської 

територіальної громади на 2021 рік". 

7."Про внесення змін до рішення міської ради "Про 

затвердження програми економічного і соціального 

розвитку". Це обов'язково після затвердження змін до 

бюджету.  

Це додаткові рішення, окрім тих рішень, які є в книжці. 

Товариство! Зауваження, заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування затвердження порядку денного, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Затвердження порядку 

денного. 

 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

11 сесії міської ради 8 скликання 
 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного 

1.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

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

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

земельні ділянки 

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

та внесення змін до рішення міської ради  

6.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації 

7.  Про затвердження оцінки земельної ділянки, характеристики лоту та 

істотних умов продажу права оренди земельної ділянки (вул.Червоної 

Калини) 

8.  Про затвердження оцінки земельної ділянки, характеристики лоту та 

істотних умов продажу права оренди земельної ділянки (вул.Клубна) 

9.  Про затвердження оцінки земельної ділянки, характеристики лоту та 

істотних умов продажу права оренди земельної ділянки 

(вул.Успенсько-Троїцька) 

10.  Про прийняття до комунальної власності Конотопської міської ради майна 

11.  Про припинення шляхом ліквідації юридичної особи – КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНИХ ЕКСПЕРТИЗ» 

12.  Про припинення шляхом ліквідації юридичної особи – «КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ 

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО» 

13.  Про припинення шляхом ліквідації юридичної особи – «КОНОТОПСЬКА 

ДИТЯЧА ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «КОН-ТАКТ» 

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

укладення договору оренди нерухомого майна 

15.  Про затвердження Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони 

здоров’я м.Конотоп на 2022-2024 роки 

16.  Про надання дозволу  КП «ТЕПЛОГАРАНТ» на продовження терміну дії 

договору кредитної лінії (в національній валюті) №2305/1860/01/20 від 

24.11.2020 року та подальшу заставу майна, яке передано в забезпечення 

кредитної лінії по Договору застави рухомого майна (транспортних засобів, 

обладнання тощо) №2305/Z01/1860/01/20 від 24.11.2020 року в АКБ 

«ІНДУСТРІАЛБАНК» 

17.  Про позицію Засновника 

18.  Про позицію Засновника щодо КП ВУВКГ 

19.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2024 роки 

20.  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 

21.  Про  прогноз бюджету Конотопської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки 
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22.  Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік 

23.  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) 

24.  Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради 

25.  Про структуру та чисельність виконавчих органів Конотопської міської ради 

26.  Про затвердження Положення про сектор з управління персоналом міської 

ради 

27.  Про затвердження Положення про відділ міської ради з питань внутрішньої 

політики та організаційної роботи 

28.  Про затвердження регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання в 

новій редакції 

29.  Про затвердження Положення про відділ юридичної роботи  Конотопської 

міської ради 

30.  Про затвердження Положення про управління економіки Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції 
 

1.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко 

Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів 

міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект був розглянутий на засіданні земельної 

профільної комісії та на загальних депутатських зборах, 

зауважень та пропозицій з даного питання не надходило. 

Просимо даний проект рішення підтримати і винести його на 

голосування.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні. 

Коваленко  

Оксана Юріївна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, просимо 

винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко 
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Артем Юрійович 

 

Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів 

міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення розглядався на профільній земельній 

комісії та на загальних депутатських зборах, зауважень та 

пропозицій по даному проекту не було, просимо його 

підтримати і винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні. 

Коваленко  

Оксана Юріївна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, просимо 

винести на голосування. 

Яременко  

Олег Володимирович 

Хочу повідомити про конфлікт інтересів по цьому питанню. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та пропозиції є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко 

Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів 

міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення розглядався на засіданні земельної 

комісії та на загальних зборах депутатів. За пропозицією 

комісій при розгляді була пропозиція виключити пункт 10 

щодо передачі у власність земельної ділянки під гаражем по 

вулиці Генерада Тхора, 79 В. Просимо підтримати даний 

проект разом із виключенням пункту 10 і винести його на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні. 

Коваленко  

Оксана Юріївна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, просимо 

винести на голосування з виключенням пункту 10. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ- Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 
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виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування пропозицію комісію - виключити 

пункт 10, прошу голосувати.  

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Виключити пункт 10. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

земельні ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко 

Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів 

міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення розглядався на засіданні земельної 

комісії та на загальних зборах депутатів. Під час розгляду 

була пропозиція виключити пункт 2, а саме щодо передачі в 

оренду земельної ділянки, продовження терміну дії на 5 

років по вулиці Лукіна, 2. Даний пункт виключається у 

зв'язку з відсутністю кадастрового номеру земельної 

ділянки. Просимо даний проект підтримати з виключенням 

пункту 2 і винести його на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні. 

Коваленко  

Оксана Юріївна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, просимо 

винести на голосування з виключенням пункту 2.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про продовження терміну 

дії договорів оренди землі та припинення прав на 

земельні ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування пропозицію виключити пункт 2. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Виключити пункт 2. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про продовження терміну дії 

договорів оренди землі та припинення прав на земельні 

ділянки. 

(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 був розглянутий на профільних комісіях та на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

було, просимо підтримати і винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні. 

Коваленко  

Оксана Юріївна  

Дане питання було розглянуто на профільній комісії, 

просимо винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення є? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, 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 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 був розглянутий на профільних комісіях та на 

загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

було, просимо його підтримати і винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні. 

Коваленко  

Оксана Юріївна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, просимо 

винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зауваження та заперечення є? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про відмову у наданні 

дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

7.Про затвердження оцінки земельної ділянки, характеристики лоту та істотних 

умов продажу права оренди земельної ділянки (вул.Червоної Калини). 

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 затвердити земельну 

ділянку по вулиці Червоної Калини, район будинку побуту 

для подальшої реалізації права оренди на земельних торгах у 

формі аукціону. Пропонується затвердити стартовий розмір 

річної орендної плати, який був запропонований в розмірі 

5987 грн. В результаті розгляду на профільних депутатських 

комісіях та загальних зборах надійшла пропозиція від 

земельної та бюджетної комісії стартовий розмір річної 

орендної плати збільшити. Спочатку пропонувався 

підвищуючий коефіцієнт до розміру річної орендної плати 6. 

Комісії запропонували його збільшити до розміру 10. В 

результаті стартовий розмір буде становити 9979 грн. 

Просимо підтримати дану правку і винести даний проект на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні. 

Коваленко  

Оксана Юріївна 

Дане питання розглядалося профільною комісією. Просимо 

винести на голосування зі збільшеним стартовим розміром 

річної плати і застосувати коефіцієнт 10. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження оцінки 

земельної ділянки, характеристики лоту та істотних 

умов продажу права оренди земельної ділянки 

(вул.Червоної Калини). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування правку комісії про збільшення 

коефіцієнту. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ -  Правка озвучена Дмитренко О.І. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження оцінки 

земельної ділянки, характеристики лоту та істотних 

умов продажу права оренди земельної ділянки 

(вул.Червоної Калини).  

(Прийняте рішення додається). 

 

8.Про затвердження оцінки земельної ділянки, характеристики лоту та істотних 

умов продажу права оренди земельної ділянки (вул.Клубна). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко 

Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів 

міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Також пропонується затвердити для подальшої реалізації 

права оренди на земельних торгах земельну ділянку по 

вулиці Клубній в напрямку будинку 119, а також затвердити 

стартовий розмір річної орендної плати в сумі 20 988 грн. 

При його розрахунку також був застосований підвищуючий 

коефіцієнт 10. Дане питання було розглянуто на засіданнях 

профільних депутатських комісій та на загальних 

депутатських зборах, зауважень і пропозицій з даного 

проекту не надходило, просимо його підтримати і винести на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні. 

Коваленко  

Оксана Юріївна 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, просимо 

винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження оцінки 

земельної ділянки, характеристики лоту та істотних 

умов продажу права оренди земельної ділянки 

(вул.Клубна).  

(Прийняте рішення додається). 

 

9.Про затвердження оцінки земельної ділянки, характеристики лоту та істотних 

умов продажу права оренди земельної ділянки (вул.Успенсько-Троїцька). 

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 теж пропонуємо затвердити лот з 

подальшою реалізацією права оренди на земельних торгах 
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земельної ділянки по вулиці Успенсько-Троїцька (район 

АЗС) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

Згідно характеристики об'єкту, що виставляється на земельні 

торги стартовий розмір орендної плати пропонуємо із 

застосуванням підвищуючого коефіцієнту 10 і він буде 

становити 17238 грн. Даний проект рішення був 

обговорений на засіданнях профільних депутатських 

комісіях та загальних депутатських зборів, зауважень та 

пропозицій з даного проекту не було, просимо його 

підтримати та винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні. 

Коваленко  

Оксана Юріївна 

Дане питання розглядалося на комісії, просимо винести на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження оцінки 

земельної ділянки, характеристики лоту та істотних 

умов продажу права оренди земельної ділянки 

(вул.Успенсько-Троїцька). 

(Прийняте рішення додається). 

  

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Білоус Інні 

Григорівні, начальнику відділу комунального майна 

Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Стосується дане рішення кисневих концентраторів, які 

передаються від Сумської обласної ради. Рішення 

розглядалося на засіданні профільної комісії на загальних 

зборах депутатів, зауважень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченко Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглянула дане питання, рекомендує винести на 

розгляд сесії та підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зауваження та заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про прийняття до 
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комунальної власності Конотопської міської ради 

майна. 

(Прийняте рішення додається). 

 

11.Про припинення шляхом ліквідації юридичної особи – КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНИХ ЕКСПЕРТИЗ». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Білоус Інні 

Григорівні, начальнику відділу комунального майна 

Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даний проект розглядався на засіданні профільної комісії, на 

загальних зборах депутатів. На засіданні профільної комісії 

була пропозиція доповнити пункт 7 даного рішення в 

частині покладання контролю на профільну депутатську 

комісію та на профільного заступника міського голови.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченко Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглядала дане питання, рекомендує винести на 

сесію та підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення шляхом 

ліквідації юридичної особи – КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНИХ 

ЕКСПЕРТИЗ». 

(Прийняте рішення додається). 

 

12.Про припинення шляхом ліквідації юридичної особи – «КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ 

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Білоус Інні 

Григорівні, начальнику відділу комунального майна 

Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, 

на загальних зборах депутатів, прошу винести на 

голосування і підтримати, зауважень і пропозицій не було.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення шляхом 

ліквідації юридичної особи – «КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ 

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО». 

(Прийняте рішення додається). 

 

13.Про припинення шляхом ліквідації юридичної особи – «КОНОТОПСЬКА 

ДИТЯЧА ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «КОН-ТАКТ». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Білоус Інні 

Григорівні, начальнику відділу комунального майна 

Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Дане питання було розглянуто на засіданні профільної 

комісії, на загальних зборах депутатів обговорювалося це 

питання, дійшли згоди винести дане питання на розгляд 

сесії, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченко Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглянула дане питання і рекомендує винести на 

сесію та підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зауваження та заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення шляхом 

ліквідації юридичної особи – «КОНОТОПСЬКА 

ДИТЯЧА ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «КОН-ТАКТ». 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

укладення договору оренди нерухомого майна. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Білоус Інні 

Григорівні, начальнику відділу комунального майна 

Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Дане питання також було розглянуто на засіданні профільної 

комісії, було розглянуто на загальних зборах депутатів, 

прошу проголосувати і підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченко Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглядала дане питання, зауважень не було, 

рекомендуємо прийняти на сесії. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, 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). 

 

15.Про затвердження Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

м.Конотоп на 2022-2024 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Шульзі 

Жанні Олегівні, завідувачу сектору міської ради з питань 

охорони здоров'я та праці. 

Шульга  

Жанна Олегівна 

Проект даного рішення розглядався на постійних 

профільних комісіях, доповнень та зауважень не надходило, 

пропонуємо підтримати проект даного рішення. 

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, 

зауважень немає, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров’я м.Конотоп на 

2022-2024 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

20.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 Євдоченку 

Сергію Михайловичу, завідувачу сектору фізичної культури 

і спорту відділу міської ради у справах молоді та спорту. 

Євдоченко  

Сергій Михайлович 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, на 

загальних зборах, зауважень не було. 

Семеніхін  Слово для інформації з даного питання надається голові 



21 

Артем Юрійович профільної постійної комісії Гребеник Тетяні Вікторівні. 

Гребеник  

Тетяна Вікторівна 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії, 

зауважень не було, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

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). 

 

21.Про прогноз бюджету Конотопської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Кошевецькій Валентині Павлівні, начальнику фінансового 

управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Проект рішення був розглянутий на профільній комісії, на 

загальних зборах депутатів, зауважень і пропозицій не 

надходило, прошу підтримати. 

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 засіданнях профільних 

комісій, зауважень і пропозицій не надходило, прошу 

підтримати. 

Коханов  

Максим 

Олександрович 

Хочу довести до відома, що за прогнозом наступного року 

ми дотаційні. До відома тих, хто не у бюджетній комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це насправді дуже погана річ, що ми дотаційні стаємо, нам 

важко буде отримувати якісь гранди, кредити. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про  прогноз бюджету 

Конотопської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

22.Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Кошевецькій Валентині Павлівні, начальнику фінансового 

управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Даний проект рішення був розглянутий на профільній 

комісії, на загальних зборах депутатів, виникло питання 

додати деякі зміни, я на них зараз зупинюся. 

Зокрема, зробити перерозподіл по управлінню 

житлово-комунального господарства для перенесення 45 

тисяч на коригування проектно-кошторисної документації 

по свердловині по вулиці Миші Немолота. Також 

перерозподіл в середині ЖКГ - збільшити призначення на 

оплату послуг на утримання поточного ремонту пам'ятників 

- 20 тисяч і передбачити призначення на такі послуги, як 

інструментальне обстеження стану мосту по вулиці 

Володимира Великого - 200 тисяч, і на послуги по 

геодезичному та геологічному обстеженню споруд на 

підприємстві "Банно-пральний комбінат" - 60 тисяч. 

Це всі зміни за рахунок коштів житлово-комунального 

господарства. Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Іноземцевій Тетяні Григорівні. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданні 

профільних комісій, прошу підтримати із цими пунктами, що 

озвучила Валентина Павлівна. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Нагадую про доручення міського голови про придбання 

крісел для ЦРЛ, там вартість 60 тисяч гривень, це капітальні 

видатки, мабуть, з поточних перенести на капітальні. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Це було доручення лікарні. У них кошти інші. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я думаю вони придбають самі, у них є свої кошти. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Дякую. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік. 

(Прийняте рішення додається). 
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23.Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

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

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Гапєєвій 

Людмилі Анатоліївні, начальнику управління економіки 

Конотопської міської ради. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Рішення було розглянуто на засіданні профільних комісій, 

зауважень і пропозицій не надходило, відповідає тим 

показникам, які внесені в бюджет. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Іноземцевій Тетяні Григорівні. 

Іноземцева  

Тетяна Григорівна 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданні 

профільної комісії, зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 33, 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). 

 

16.Про надання дозволу  КП «ТЕПЛОГАРАНТ» на продовження терміну дії 

договору кредитної лінії (в національній валюті) №2305/1860/01/20 від 24.11.2020 

року та подальшу заставу майна, яке передано в забезпечення кредитної лінії по 

Договору застави рухомого майна (транспортних засобів, обладнання тощо) 

№2305/Z01/1860/01/20 від 24.11.2020 року в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Клименку 

Альберту Дмитровичу, начальнику управління 

житлово-комунального господарства Конотопської міської 

ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Даний проект рішення розглядався на постійній профільній 

комісії, на загальних зборах, прошу підтримати, зауважень 

та заперечень не надходило. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Оргвідділ повинен був сказати, що в слові "підприємство" є 

помилка - буква "ш" замість букви "і". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Одруківка, так. 

Омельченко  І я хочу оголосити про конфлікт інтересів. 
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Тарас Павлович 

Назаренко  

Ігор Михайлович 

Я також хочу оголосити про конфлікт інтересів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглядала дане питання, рекомендує винести на 

розгляд сесії та 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 надання дозволу  КП 

«ТЕПЛОГАРАНТ» на продовження терміну дії договору 

кредитної лінії (в національній валюті) 

№2305/1860/01/20 від 24.11.2020 року та подальшу 

заставу майна, яке передано в забезпечення кредитної 

лінії по Договору застави рухомого майна 

(транспортних засобів, обладнання тощо) 

№2305/Z01/1860/01/20 від 24.11.2020 року в АКБ 

«ІНДУСТРІАЛБАНК». 

(Прийняте рішення додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Оголошується перерва на 5 хвилин для роботи 

регламентної комісії та для роботи комісії ЖКГ, щоб  

розглянути проекти рішень, які не пройшли комісії. 

 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

17.Про позицію Засновника. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Клименку 

Альберту Дмитровичу, начальнику управління 

житлово-комунального господарства Конотопської міської 

ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Додаткове рішення "Про позицію Засновника" відповідно до 

підприємства "Теплогарант". Даний проект рішення 

розглядався на комісіях, прошу підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я хочу повідомити про конфлікт інтересів. 

Назаренко  

Ігор Михайлович 

Повідомляю про конфлікт інтересів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 
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Марченко  

Юрій Миколайович 

Дане питання щойно пройшло комісію, зауважень не було, 

просимо підтримати. 

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 позицію Засновника. 

(Прийняте рішення додається). 

 

18.Про позицію Засновника щодо КП ВУВКГ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Клименку 

Альберту Дмитровичу, начальнику управління 

житлово-комунального господарства Конотопської міської 

ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Даний проект рішення розглядався на постійній комісії, 

прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Питання вивчено комісією, рекомендуємо прийняти на 

розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про позицію Засновника 

щодо КП ВУВКГ. 

(Прийняте рішення додається). 

 

19.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2024 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Клименку 

Альберту Дмитровичу, начальнику управління 

житлово-комунального господарства Конотопської міської 

ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Даний проект рішення розглядався на постійній комісії, 

зауважень та заперечень не було, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Даний проект рішення розглянули комісійно, просимо 

прийняти. 

Семеніхін  Зауваження та заперечення є? Немає. 
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Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської 

міської територіальної громади на 2021-2024 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

25.Про структуру та чисельність виконавчих органів Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Павлову 

Юрію Івановичу, заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Павлов  

Юрій Іванович 

Цей проект рішення дороблений варіант того рішення, що 

ми виносили на попередній сесії. В цьому проекті були 

враховані всі побажання депутатів, тому просимо 

підтримати його. 

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, є деякі 

зауваження, тому пропоную зараз проголосувати за основу, а 

далі будемо по пунктам. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які саме зауваження? 

 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Є пропозиції: пункт 1.2... 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Чия це пропозиція? 

 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Моя пропозиція. Пункт 14, замінити слово "сектор" на 

"відділ". Все ж таки там 4 особи і багато дуже роботи. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Я ставлю на голосування так, як Ви просите, за 

основу, але... 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я хочу нагадати, що на минулій сесії це питання 

розглядалося і було прийнято за основу. Воно прийнято за 

основу! Після цього ми можемо розглядати правки і 

приймати в цілому. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Давайте ще раз за основу, бо ми тоді сесію закрили. 

Товариство! Я хочу нагадати, що це є прерогатива саме 

міського голови, повноваження міського голови 

пропонувати називати це відділ, сектор, туди людину 

переставити чи туди, це виключно повноваження мої. Я Вам 

дуже дякую за ці пропозиції, але тут пріоритет міського 
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голови. 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 1, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про структуру та 

чисельність виконавчих органів Конотопської міської 

ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування правку, яку озвучила пані Поліщук, 

прошу її не підтримувати, я такої пропозиції не давав. Це 

пропозиція виключно пані Поліщук. Тут виключно мої 

повноваження. 

Ставлю на голосування правку Поліщук і прошу не 

підтримувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 9, Проти – 8, Утрим. – 10. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ -  Правка озвучена Поліщук О.А. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

 

Пропоную таку правку, пункт 4 викласти в новій редакції: "з 

урахуванням вимог статей 32 та 40 законів України про 

працю ввести в дію рішення про структуру та чисельність 

виконавчих органів Конотопської міської ради з 3 січня 2022 

року". Додати пункт 5: "До 03.01.2022 провести всі 

організаційні питання щодо виконання даного рішення у 

відповідності до статей 36, 40 Кодексу законів про працю 

України" та пункт 6: "Контроль за виконанням цього 

рішення покласти на профільну постійну комісію".  

Тобто, четвертий пункт змінити, а п'ятий і шостий додати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Абсолютно підтримую, правильно і грамотно. Прошу 

підтримати дану правку, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правки озвучені Губенко Н.С. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 1, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про структуру та 

чисельність виконавчих органів Конотопської міської 

ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

26.Про затвердження Положення про сектор з управління персоналом міської 

ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Павлову 

Юрію Івановичу, заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 
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Павлов  

Юрій Іванович 

Було розроблено положення, де відповідно до чинного 

законодавства, де пропонується затвердити положення про 

сектор з управління персоналом міської ради і рішення 

міської ради від 24 грудня 2020 року "Про затвердження 

положення про відділ організаційної та кадрової роботи 

міської ради" визнати таким, що втратило чинність.  Тобто, 

чисто технічне питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Дане питання розглядалося на комісії. У мене є така 

пропозиція: в пункті першому 1.2 виключити слова "та 

керуючим справами виконкому відповідно до розподілу 

обов'язків". Це відповідно до постанови Національного 

агентства з питань державної служби від 03.03.2016 року 

№47, підпорядковується виключно міському голові. Тож там 

та керуючому справами виконкому і розподіл обов'язків.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тобто, Ви хочете сказати, що прибрати підпорядковується, 

щоб залишити виключно міському голові?  

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Так. Тільки міському голові. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Любов Іванівна, що Ви скажете з цього приводу? 

 

Дубовик 

Любов Іванівна 

Я не заперечую. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Не заперечуєте, зрозуміло. Ставлю на голосування даний 

проект рішення за основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

Положення про сектор з управління персоналом міської 

ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Правку, яку озвучила Поліщук, ставлю на голосування. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ -  Правка озвучена Поліщук О.А. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

В дане рішення потрібно додати третій пункт такого змісту: 

"Ввести в дію рішення про затвердження положення про 

сектор з управління персоналом міської ради з 3 січня 2022 

року". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Згоден. Ставлю на голосування пропозицію Губенко, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Губенко Н.С. 
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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 затвердження 

Положення про сектор з управління персоналом міської 

ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

27.Про затвердження Положення про відділ міської ради з питань внутрішньої 

політики та організаційної роботи. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Даний проект рішення розглядався в профільній комісії. 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Повідомила, що дане питання розглядалося в комісії. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Теж треба додати третій пункт, що положення про відділ 

міської ради з питань внутрішньої політики та організаційної 

роботи з 3 січня 2022 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю дане питання на голосування за основу, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

Положення про відділ міської ради з питань 

внутрішньої політики та організаційної роботи. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Правка Губенко стосовно 3 січня, прошу голосувати за 

правку. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Губенко Н.С. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Положення про відділ міської ради з питань 

внутрішньої політики та організаційної роботи. 

(Прийняте рішення додається). 

 

28.Про затвердження регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання в 

новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Даний проект рішення розглядався в профільній комісії. 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  Питання розглядалося в комісії і в статті третій залишилась 
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Оксана Анатоліївна 

 

невідповідність, так як скасували ми "Кон-Такт", тут 

написано на телеканалі "Кон-Такт", тому пропонуємо 

замінити просто "у ЗМІ". Стаття 3, пункт 3. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Також додати в рішення пункт: "Ввести в дію рішення про 

затвердження регламенту в новій редакції з 3 січня". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ні. Якщо ми "Кон-Такт" прибрали, то тоді в частині змін 

пов'язаних з кадрами з 3 січня, а в частині регламенту по 

трансляції, то з моменту підписання, тому що у нас вже 

"Кон-Такта" немає, а він в регламенті записаний. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання в 

новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Правка, що озвучила Наталія Сергіївна. В частині відділів і 

управлінь вступає в дію цей регламент з 3 січня, а в частині 

трансляції в ЗМІ, там де "Кон-Такт", вступає в дію з моменту 

підписання рішення. Ставлю на голосування цю правку і 

прошу підтримати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Губенко Н.С. та 

міським головою. 

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 затвердження 

регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання в 

новій редакції. 

(Прийняте рішення додається). 

 

29.Про затвердження Положення про відділ юридичної роботи Конотопської 

міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Коваль 

Анні Валеріївні, завідувачу сектору юридичної роботи 

міської ради. 

Коваль  

Анна Валеріївна 

Рішення розглядалося на профільній комісії та виникло 

технічне зауваження - в назві рішення "Конотопської" 

прибрати, а залишити "міської ради", про затвердження 

положення про відділ юридичної роботи міської ради, 

оскільки ми не самостійний структурний підрозділ, то 

"Конотопської" не прописується. Це суто така технічна 
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помилка. Та додати пункт 3, що рішення вступає в дію з 3 

січня 2022 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Дане рішення розглядалося, пропозицій не надходило, 

просимо підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Яка кількість людей буде у відділі юридичної роботи? 

 

Коваль  

Анна Валеріївна 

Три. 

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Навіщо його вводити в дію з 3 січня? 

 

Коваль  

Анна Валеріївна 

Оскільки в структурі змінюється назва, а структура вступає в 

дію з 3 січня. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

Положення про відділ юридичної роботи  Конотопської 

міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Правка, яку зачитала начальник сектору юридичної роботи і 

пані Поліщук підтвердила, ставлю на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Коваль А.В. 

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 затвердження 

Положення про відділ юридичної роботи  Конотопської 

міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

30.Про затвердження Положення про управління економіки Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Гапєєвій 

Людмилі Анатоліївні, начальнику управління економіки 

Конотопської міської ради. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Рішення було розглянуто на засіданні профільної комісії та 

на загальних зборах, були надані відповіді щодо питань що 

змінюється - це вносяться зміни і  включається додатково 

напрямок реалізації аграрної політики, політики у сфері 

сільського господарства, розвитку сільських територій, 



32 

участь у розробленні та виконанні регіональних та інших 

програм. Другий напрямок - реалізація державної політики у 

сфері охорони довкілля, ефективного використання 

природних ресурсів, забезпечення діяльності спрямованої на 

поліпшення стану і запобігання  забруднення 

навколишнього середовища. Також посилюється 

інвестиційний відділ в частині проектних робіт. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Рішення розглядалося на комісії, пропозицій не було, 

пропонуємо винести на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

Положення про управління економіки Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

 

У попередніх рішеннях про сектори і про відділи освітні 

вимоги стоять до начальників відділів, секторів і до 

працівників, а в даному положенні, можливо я не дочитала, 

можливо тут і є таке зазначене, але тут нічого не прописано 

не про освіту начальників, ні тих спеціалістів, які будуть 

набрані у цей відділ чи сектор. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Справа в тому, що ми не можемо взяти без вищої освіти, без 

профільної освіти. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

В попередніх все прописано було, в інших положеннях все 

прописано. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Чому у Вас не прописано? 

 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Ми керуємся чинним законодавством, яке регламентує 

роботу управління економіки по вертикалі Міністерства 

економіки, тому у нас без фінансово-економічної освіти 

ніхто... 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Усі відділи і сектори керуються однаковими нормативними 

документами.  

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Це дублювання, можемо доповнити. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Доповнити? 

 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Так. 

 

Семеніхін  Правка із двох частин - вступає в дію з 3 січня і те, що Ви 
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Артем Юрійович казали доповнити... 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Вимогами до освіти. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Освітніми вимогами, а саме, якими? 

 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Наприклад, перед цим був відділ, відділ вже юридичної 

роботи, то вони пишуть - на посаду начальника відділу 

призначається особа, яка має вищу юридичну освіту за 

освітнім кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра за 

спеціальністю, має стаж роботи. А у Вашому положенні 

такого нічого немає. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Тому що ми керуємся чинним законодавством і не 

дублювали. Давайте внесемо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

А може бути така історія, наприклад, хтось із тих хто працює 

зараз у відділі орг., хто буде переводитись теоретично туди, 

у нього там трішки інша освіта. Людина зараз піде навчатись 

і що нам на цей час її звільнить? Бо вона не може зайняти цю 

посаду. Розумієте? 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Є постанова, яка регламентує. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Давайте так не будемо, бо прийдеться звільнити. Добре? 

 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Добре. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тоді залишаємо так як є і робимо тільки 3 січня. 

Ставлю на голосування правку, що вступає в дію з 3 січня, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка: вступає в дію 3 січня 2022 р. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Положення про управління економіки Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Дане питання розглядалося на комісії. Я хотіла б, щоб юрист 

допомогла прокоментувати, як саме можна змінювати 
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комісії. Це за бажанням самих депутатів чи за поданням 

голови фракції, міського голови? Нам відомо, що Гланц 

Віталій писав заяву, а Коханов Максим не хоче нікуди 

переходить. Тому ми вирішили винести це питання на 

розгляд сесії. 

Коваль  

Анна Валеріївна 

Відповідно до положення про постійні депутатські комісії 

структуру комісії обирають самі депутати, які входять. 

Міський голова надає пропозиції по головам комісій і 

затверджуються радою. Ця структура діє на весь рік. Якщо 

виникла якась ситуація щодо зміни, то звичайно повинні 

бути заяви і вони виносяться на сесію, і приймається з цього 

приводу рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Заява в даному випадку одна є. Ми зараз поставимо це 

питання на розгляд депутатів. 

Коханов  

Максим 

Олександрович 

 

Я прокоментую. По перше. На скільки я читав Закон, то 

потрібна моя письмова згода, а не голосування. По друге. Всі 

фракції самі вирішували кого в яку комісію віддавати і хочу 

наголосити, що Гланц Віталій Аркадійович не знаходиться у 

фракції "Слуга Народу". По третє. Так як Ви зауважили, 

Артем Юрійович, що це ви можете подавати таке рішення, 

то хочу довести до уваги, що як на мене, то це просто помста 

за те, що я подав до Вас до суду. То Ви заставляєте людей 

постити відео, всіх людей, які тут працюють в міській раді, 

постити відео про мене, чи то про Качуру, чи про "Слугу 

Народу". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я зараз підготую позов до суду за ці слова. Я до Вас 

позиватимусь до суду за це. Це не правда. Я ніколи нікому 

не давав ніякого доручення постити відео до Вас, вказівок 

ніколи нікому не давав. 

Коханов  

Максим 

Олександрович 

Не доручення, доручень Ви багато не даєте, Ви просто 

говорите, що це робіть. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Не правда, це абсолютна не правда. Я даю доручення 

працівникам міської ради, керівникам комунальних 

підприємств постійно звітувати про свою роботу. ЖКГ 

робить ділянку дороги, прийшли сфотографували і зняли 

відео. Сектор юридичної роботи проводить роботу в судах, 

такі то позови, такі то справи, такі то виграли, такі то 

програли, вони мають прозвітувати, ми чиновники, ми 

зобов'язані звітувати про свою роботу. 

Коханов  

Максим 

Звичайно. До чого тут відео про мене? 
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Олександрович 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пане Максиме, я завершую. Навіть ті відео, які я знімаю на 

своїй сторінці, я ставлю хеж-тек "звітую", не піарюсь і 

обов'язково я кажу дякую платникам податків за те, в першу 

чергу платникам податків, потім програмі Президента 

дякую, голові ОДА. 

Коханов  

Максим 

Олександрович 

Добре Тоді виходить, що таким чином Ви просто робите свої 

відео... 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Або забирайте свої слова назад, або вибачайтеся, або я буду 

подавати на Вас до суду про захист честі і гідності. Добре? 

Коханов  

Максим 

Олександрович 

Таким чином виходить просто, що Ви обходите Закон, 

можна так сказати, добавивши там хеж-тек. От і все. Але я 

вважаю, що це просто помста Ваша за те, що я подав на Вас 

до суду. І ще раз хочу сказати. Усі фракції самі вирішують 

кого до якої комісії давати. Якщо ми зараз зробимо 

прецедент даний, то кожен зможе писати заяву поміняйте 

мене на того, на того і ми... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це право кожного. 

 

Коханов  

Максим 

Олександрович 

Це право кожного, але повинно бути дві заяви, дві згоди. 

Читайте Закон. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Там ніде не написано, що саме дві. Повинна бути заява, а дві 

не написано. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я прошу всіх депутатів заспокоїтися, тому що приклад 

роботи на останніх сесіях показав, що Конотопська міська 

рада може приймати компромісне і виважене рішення. Я 

хочу дійсно нагадати, що з самого початку в процесі 

формування депутатських комісій у нас була злагода і я 

думаю, що вона і зараз є, але є проблема в тому, що з одного 

боку у нас є взаєморозуміння в цьому питанні, а з іншого 

боку є законодавство, яке чітко говорить хто може, хто не 

може. І мені, я зараз буду говорити про себе, як депутата, 

зовсім не зрозуміла яка ситуація у фракції "Слуга Народу", 

хто голова, хто не голова, тому що якщо трактувати Закон 

України "Про статус депутатів місцевих рад" і Закон України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" там десь інша 

ситуація, але я прошу все ж таки фракцію "Слуга Народу" 

розібратися в середині фракції і щоб не ставало питання чи 

нам приймати з юридичної точки зору, чи з моральної точки 

зору. 
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Гланц  

Віталій Аркадійович 

Дивіться. З приводу голів фракції і так далі. На сьогоднішній 

день я вважаю себе головою фракції "Слуга Народу", бо я не 

бачив жодного документу з приводу цього і не 

оприлюдненого з приводу яких питань взагалі мене 

намагаються прибрати з цієї посади. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

До речі. Де-юре це так. 

 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Другий момент. Я, як голова фракції, вважаю, що так 

повинно бути, бо я так вирішив. Це по перше. А по друге 

оголошую про конфлікт інтересів з даного питання. 

Трухан 

Юлія Юріївна 

Артем Юрійович! Я вважаю, що Ви маєте право, дійсно, 

вносити свої якісь розпорядження, але може Ви дасте змогу 

фракції розібратися в середині спочатку, а потім вже 

приймати заяви від Гланца, від Коханова, щоб це рішення 

було дійсно законним. Це по перше.  

По друге. Віталій Аркадійович! Щоб знати, що Вас прибрали 

чи не прибрали з голови фракції, треба хоча б раз було 

прийти на засідання. Офіційно Вас повідомляли за два дні, 

по Закону про засідання. Ви не давали відписок, що Ви 

будете присутні, чи Ви будете відсутні. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Якщо будуть проводитись засідання фракції, я Вас 

повідомлю. 

Франчук  

Андрій Віталійович 

У мене одне питання. Ми хочемо одну людину поміняти з 

іншою. Чому ніхто не ставить питання: "Чому її 

прибирати?". Ось у мене особисто, Коханов знаходиться в 

бюджетній комісії і він постійно, я не згадаю на своїй 

пам'яті, щоб він пропустив комісію чи слабо працював, чи 

ще щось. Я вважаю, що по кваліфікації людини потрібно 

прибирати чи забирати. Потрібно ставити акцент на це. Це 

моя позиція. Або давайте нехай вони розберуться між собою 

і на наступну сесію, щоб нас не підводили в такі перепитій.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Справа в тому, що де-юре у нас рахується головою фракції 

Гланц. Письмово зверніться я Вам поясню чому так. Де-юре 

Гланц рахується. Давайте зробимо так. Я поставлю на 

голосування перенести даний проект рішення на наступну 

сесію. Домовились? Щоб у нас не виникало цих конфліктів. 

Ставлю на голосування питання про перенесення даного 

рішення на наступну сесію, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Перенесення питання на наступну сесію. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Всі питання порядку денного у нас розглянуті. Зауваження, 

заперечення є? Відсутні.  

Сесія оголошується закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 


