УКРАЇНА
Конотопська міська рада
ПРОТОКОЛ
12 позачергова сесія Конотопської міської ради 8 скликання

від 19.10.2021, 10:00

м.Конотоп,
велика зала засідань
Конотопської міської ради

Усього депутатів: 39 (38 депутатів та міський голова).
Присутні на сесії: 31 (список додається).
Семеніхін
Артем Юрійович
Семеніхін
Артем Юрійович

Прошу провести реєстрацію.
Процедура реєстрації.
Зареєструвалося 28 депутатів, сесія
відкритою.
Виконується Державний Гімн України.

оголошується

0.1.Затвердження редакційної комісії.
Семеніхін
Запропонував обрати до складу редакційної комісії
Артем Юрійович
Омельченка Т.П. та Примака Я.П.
Семеніхін
Ставлю на голосування питання затвердження членів
Артем Юрійович
редакційної комісії - Примак Я.П. та Омельченко Т.П.,
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Редакційна комісія: Омельченко Т.П.,
Примак Я.П.
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ПРОПОЗИЦІЇ
до порядку денного 12 позачергової сесії міської ради 8 скликання
19 жовтня 2021 року
№

Назва рішення

Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації проєкт №1
Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради
Коваленко О.Ю., голова профільної постійної комісії міської ради
2. Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації проєкт №2
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 проєкт №3
Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради
Коваленко О.Ю., голова профільної постійної комісії міської ради
4. Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з
виготовленою землевпорядною документацією проєкт №4
Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради
Коваленко О.Ю., голова профільної постійної комісії міської ради
5. Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації
Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради
Коваленко О.Ю., голова профільної постійної комісії міської ради
6. Про затвердження земельної ділянки характеристики лоту та істотних умов
продажу права оренди земельної ділянки
Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради
Коваленко О.Ю., голова профільної постійної комісії міської ради
7. Про продовження договору оренди ТОВ «СТК «Айсберг» на земельну ділянку по
вул.Братів Лузанів, 41
Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради
Коваленко О.Ю., голова профільної постійної комісії міської ради
8. Про відмову у продовженні договору оренди ТОВ «СТК «Айсберг» на земельну
ділянку по вул.Братів Лузанів, 41
Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради
Коваленко О.Ю., голова профільної постійної комісії міської ради
9. Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки
Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради
Коваленко О.Ю., голова профільної постійної комісії міської ради
10. Про відмову у викупі земельної ділянки
Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів міської ради
Коваленко О.Ю., голова профільної постійної комісії міської ради
1.
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11. Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та
святкових заходів на 2021 рік
Шинкаренко О.В., начальник відділу культури і туризму міської ради
Гребеник Т.В., голова профільної постійної комісії міської ради
12. Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради від 16.06.2021 «Про
затвердження Положення про громадський бюджет Конотопської міської
територіальної громади», «Про затвердження параметрів та календарного плану
громадського бюджету Конотопської міської територіальної громади» (8
скликання 6 сесія)
Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської міської ради
Іноземцева Т.Г., голова профільної постійної комісії міської ради
№
з/ч
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Питання порядку денного відповідно до системи електронного
голосування ВІЧЕ
Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації проєкт №1
Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації проєкт №2
Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з
виготовленою землевпорядною документацією проєкт №3
Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з
виготовленою землевпорядною документацією проєкт №4
Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації
Про затвердження земельної ділянки характеристики лоту та істотних умов
продажу права оренди земельної ділянки
Про продовження договору оренди ТОВ «СТК «Айсберг» на земельну ділянку
по вул.Братів Лузанів, 41
Про відмову у продовженні договору оренди ТОВ «СТК «Айсберг» на земельну
ділянку по вул.Братів Лузанів, 41
Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки
Про відмову у викупі земельної ділянки
Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та
святкових заходів на 2021 рік
Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради від 16.06.2021 «Про
затвердження Положення про громадський бюджет Конотопської міської
територіальної громади», «Про затвердження параметрів та календарного плану
громадського бюджету Конотопської міської територіальної громади» (8
скликання 6 сесія)
Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади на
2021 рік
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0.2.Затвердження порядку денного.
Семеніхін
Переходимо до затвердження питань порядку денного.
Артем Юрійович
Порядок денний - це по суті ця книжка, яку ми всі
розглядали, а також те питання, яке ми зараз на загальних
зборах проговорили. Це 29 тисяч гривень на проект по
свердловині. Заперечень немає? Немає.
Ставлю на голосування питання затвердження порядку
денного, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Затвердження порядку
денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
12 позачергової сесії міської ради 8 скликання
№
з/ч
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Питання порядку денного
Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації проєкт №1
Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації проєкт №2
Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з
виготовленою землевпорядною документацією проєкт №3
Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з
виготовленою землевпорядною документацією проєкт №4
Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації
Про затвердження земельної ділянки характеристики лоту та істотних умов
продажу права оренди земельної ділянки
Про продовження договору оренди ТОВ «СТК «Айсберг» на земельну ділянку
по вул.Братів Лузанів, 41
Про відмову у продовженні договору оренди ТОВ «СТК «Айсберг» на земельну
ділянку по вул.Братів Лузанів, 41
Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки
Про відмову у викупі земельної ділянки
Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та
святкових заходів на 2021 рік
Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради від 16.06.2021 «Про
затвердження Положення про громадський бюджет Конотопської міської
територіальної громади», «Про затвердження параметрів та календарного плану
громадського бюджету Конотопської міської територіальної громади» (8
скликання 6 сесія)
Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади на
2021 рік
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1.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації проєкт
№1.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко
Артем Юрійович
Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів
міської ради.
Дмитренко
Даним проектом рішення пропонується надати дозволи на
Оксана Іванівна
виготовлення проектів із землеустрою щодо відведення
земельних ділянок учасникам АТО та ООС для ведення
особистого селянського господарства. Даний проект
рішення розглядався на засіданні профільних депутатських
комісій та на загальних зборах. В результаті розгляду на всі
запитання були надані роз'яснення, просимо даний проект
підтримати та винести його на голосування.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні.
Коваленко
Комісія розглянула це питання і питань у мене, як голови
Оксана Юріївна
комісії, немає. Але надійшла пропозиція: доручити
земельному відділу всі вільні земельні ділянки
сільськогосподарського призначення підготувати для
реалізації права оренди на земельних торгах у формі
аукціону.
Семеніхін
Як Ви пропонуєте розглянути це питання?
Артем Юрійович
Коваленко
Я хотіла б винести на голосування те рішення яке є і якщо
Оксана Юріївна
можливо, то окремо винести на голосування пропозицію.
Семеніхін
Ми повинні голосувати зараз це рішення, а потім це як
Артем Юрійович
доручення земельному відділу, я абсолютно підтримую,
земельному відділу провести відповідну роботу і
підготувати ці всі вільні земельні ділянки для аукціону на
оренду. Правильно? Тобто, це доручення.
Коваленко
Так.
Оксана Юріївна
Семеніхін
Можемо поставити на голосування доручення окремо. Це як
Артем Юрійович
процедурне питання пройде. Добре? Тоді зараз ставлю на
голосування цей проект рішення, а потім поставлю на
голосування пропозицію земельної комісії, щоб оформити її
у вигляді доручення.
Коханов
Скажіть будь ласка. Коли ми розглядали минулого разу
Максим
подібне питання про сільськогосподарські землі, ми
Олександрович
запитували скільки у нас землі. Нам сказали, що у нас 70
гектарів землі. В даному проекті рішення на 74 гектари. То
скільки у нас землі і чи залишиться у нас щось чи ні?
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Дмитренко
Оксана Іванівна
Коханов
Максим
Олександрович
Дмитренко
Оксана Іванівна
Коханов
Максим
Олександрович
Дмитренко
Оксана Іванівна
Коханов
Максим
Олександрович
Дмитренко
Оксана Іванівна
Коханов
Максим
Олександрович
Дмитренко
Оксана Іванівна
Коханов
Максим
Олександрович
Дмитренко
Оксана Іванівна
Коханов
Максим
Олександрович
Дмитренко
Оксана Іванівна
Коханов
Максим
Олександрович
Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:

Якщо на даний час ми дане рішення приймаємо, то повністю
резерв, який на сьогоднішній день у нас існує
проінвентаризований, ми повністю надаємо дозвіл на
розробку землевпорядної документації.
А який резерв у нас?
Тобто, резерву більше не залишиться. Резерв орієнтовно 70
гектар. Якщо провести ще додаткову інвентаризацію,
можливо плюс-мінус 10 га. ще знайти.
Просто в даному проекті рішення на 74 гектари.
Тому що скільки надійшло заяв, стільки їх і потрібно
виносити на розгляд сесії. Це лише дозвіл, на одну і ту саму
ділянку можна надавати декілька дозволів.
А як це може бути далі? Якщо дві людини отримали дозвіл?
Так в Законі. Хто перший зробить, затвердить, того і
ділянка. Згідно чинного законодавства.
Звичайно є Закон і кожен громадянин, і тим паче учасники
АТО повинні отримати, ми за те, щоб вони отримали.
74 гектари у нас є.
Завдяки чому залишились у місті і працювали у місті. Це
робиться для того, щоб люди не від’їжджали нікуди і
працювали на землі.
Справа в тому, що персонально дані люди на землі
працювати не будуть.
А що будуть робити?
Вони будуть здавати їх в оренду.
Ясно. Дякую.
Визначайтеся. Це ваше право. Ставлю на голосування даний
проект рішення в цілому, прошу голосувати.
За – 17, Проти – 0, Утрим. – 3.
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ВИРІШИЛИ:

НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів
на розроблення землевпорядної документації проєкт
№1.

2.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації проєкт
№2.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко
Артем Юрійович
Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів
міської ради.
Дмитренко
В даному проекті пропонується надати дозволи на
Оксана Іванівна
виготовлення проектів із землеустрою ліквідаторам
наслідків аварії на ЧАЕС для ведення особистого
селянського господарства. Даний проект рішення
розглядався на засіданнях профільних депутатських комісій,
зауважень та пропозицій з даного проекту не надходило,
просимо проект підтримати і винести на голосування.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні.
Коваленко
Це питання було розглянуто і також висунута пропозиція
Оксана Юріївна
доручити земельному відділу всі вільні земельні ділянки
призначені для реалізації права оренди на земельних торгах
у формі аукціону.
Семеніхін
Я після цього питання поставлю на голосування доручення.
Артем Юрійович
Губенко
Я оголошую про конфлікт інтересів і не буду голосувати.
Наталія Сергіївна
Семеніхін
Ставлю дане питання на голосування в цілому, прошу
Артем Юрійович
голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 14, Проти – 0, Утрим. – 3.
ВИРІШИЛИ:
НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів
на розроблення землевпорядної документації проєкт
№2.
Семеніхін
Артем Юрійович

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Ставлю на голосування доручення земельному відділу: всі
вільні земельні ділянки сільськогосподарського призначення
підготувати для реалізації права оренди на земельних торгах
у формі аукціону. Щоб місто здало в оренду, щоб
наповнювати бюджет. Це як процедурне рішення, не проект
рішення.
За – 16, Проти – 2, Утрим. – 5.
НЕ ПРИЙНЯТИ - Доручення земельному відділу
озвучене Коваленко О.Ю.
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3.Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з
виготовленою землевпорядною документацією проєкт №3.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко
Артем Юрійович
Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів
міської ради.
Дмитренко
Даним проектом рішення пропонуємо затвердити вже
Оксана Іванівна
розроблену землевпорядну документацію на земельні
ділянки для особистого селянського господарства
відповідно до наведеного переліку. Даний проект було
обговорено на засіданнях загальних і профільних зборів
депутатів, зауважень та пропозицій не було, просимо
підтримати і винести на голосування.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні.
Коваленко
Дане питання розглядалося на комісії, питань немає,
Оксана Юріївна
просимо винести на голосування.
Семеніхін
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
Артем Юрійович
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 20, Проти – 0, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ:
НЕ ПРИЙНЯТИ - Про затвердження площ та надання
земельних ділянок громадянам згідно з виготовленою
землевпорядною документацією проєкт №3.
4.Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з
виготовленою землевпорядною документацією проєкт №4.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко
Артем Юрійович
Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів
міської ради.
Це питання учасників АТО.
Дмитренко
Так. Даним проектом пропонуємо затвердити вже
Оксана Іванівна
розроблену документацію. Даний проект розглядався на
засіданнях комісій, зауважень та пропозицій немає, просимо
підтримати його і винести на голосування.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні.
Коваленко
Дане питання розглядалося на комісії, питань не було,
Оксана Юріївна
просимо винести на голосування.
Семеніхін
Зауваження та заперечення? Немає.
Артем Юрійович
Це земля для учасників АТО, прошу вас підтримати.
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 3.
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ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та
надання земельних ділянок громадянам згідно з
виготовленою землевпорядною документацією проєкт
№4.
(Прийняте рішення додається).

5.Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко
Артем Юрійович
Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів
міської ради.
Дмитренко
Даним проектом рішення, у зв'язку з невідповідністю
Оксана Іванівна
містобудівної документації, або з інших причин, просимо
відмовити у наданні дозволів згідно поданих заяв. Даний
проект рішення розглядався на засіданні профільних
депутатських зборів, зауважень та пропозицій не було.
Прошу підтримати і винести на голосування.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні.
Коваленко
Дане питання розглядалося на комісії, питань не було,
Оксана Юріївна
просимо винести на голосування.
Семеніхін
Товариство! Прошу підтримати даний проект рішення. Суть
Артем Юрійович
його полягає в тому, що вони подалися на те, що вже...
Дмитренко
Так. Там невідповідність містобудівної документації, а що
Оксана Іванівна
стосується території Підлипненської сільської ради, то там
вже ділянки перебувають у приватній власності, раніше від
колишнього КСП "Червоний Жовтень" було їм видано
державні акти права власності на земельні ділянки.
Семеніхін
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
Артем Юрійович
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про відмову у наданні
дозволів на розроблення землевпорядної документації.
(Прийняте рішення додається).
6.Про затвердження земельної ділянки характеристики лоту та істотних умов
продажу права оренди земельної ділянки.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко
Артем Юрійович
Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів
міської ради.
Дмитренко
Даним проектом рішення пропонуємо реалізувати на
Оксана Іванівна
земельних торгах у формі аукціону права оренди на
земельну ділянку по вулиці Генерала Тхора (район
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Семеніхін
Артем Юрійович
Коваленко
Оксана Юріївна
Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

автозаправної станції). У разі відбуття земельних торгів
стартовий розмір річної орендної плати становитиме 30
тисяч 649 гривень. Площа земельної ділянки 420 квадратних
метрів,
цільове
призначення
будівництво
та
обслуговування будівель торгівлі будівництва об'єкту
соцкультпобуту. Даний проект рішення розглядався на
засіданні профільних депутатських комісій, зауважень та
пропозицій немає, просимо даний проект рішення
підтримати і винести його на голосування.
Слово для інформації з даного питання надається голові
профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні.
Дане питання розглядалося на комісії, питань не було,
просимо винести на голосування.
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження
земельної ділянки характеристики лоту та істотних
умов продажу права оренди земельної ділянки.
(Прийняте рішення додається).

7.Про продовження договору оренди ТОВ «СТК «Айсберг» на земельну ділянку
по вул.Братів Лузанів, 41.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні.
Коваленко
Дане питання розглядалося на комісії, питань не було,
Оксана Юріївна
просимо винести на голосування.
Семеніхін
Зауваження та пропозиції? Немає.
Артем Юрійович
Соловей
Оголошую про конфлікт інтересів.
Сергій Миколайович
Семеніхін
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
Артем Юрійович
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 6, Проти – 3, Утрим. – 7.
ВИРІШИЛИ:
НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження
договору оренди ТОВ «СТК «Айсберг» на земельну
ділянку по вул.Братів Лузанів, 41.
8.Про відмову у продовженні договору оренди ТОВ «СТК «Айсберг» на земельну
ділянку по вул.Братів Лузанів, 41.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні.
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Коваленко
Оксана Юріївна
Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Дане питання розглядалося на комісії, зауважень та питань
не було, просимо винести на голосування.
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
За – 10, Проти – 0, Утрим. – 9.
НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про відмову у
продовженні договору оренди ТОВ «СТК «Айсберг» на
земельну ділянку по вул.Братів Лузанів, 41.

9.Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко
Артем Юрійович
Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів
міської ради.
Дмитренко
Даним проектом рішення пропонується надати згоду на
Оксана Іванівна
викуп
земельної
ділянки
по
4
провулку
Успенсько-Троїцької,
9А
Одінцовій
Н.М.
для
обслуговування будівель гаража. Даний проект рішення
розглядався на засіданнях профільних комісій, на всі
питання були надані роз'яснення, просимо даний проект
підтримати і винести на голосування.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні.
Коваленко
Дане питання розглядалося на комісії, зауважень і питань не
Оксана Юріївна
було, просимо винести на голосування.
Семеніхін
Товариство! Наша стратегія землю не продавати, а оренда.
Артем Юрійович
Тим паче тут оренда хороша. Визначайтеся, У кожного
право визначатися.
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 18, Проти – 5, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на
викуп у власність земельної ділянки.
10.Про відмову у викупі земельної ділянки.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається Дмитренко
Артем Юрійович
Оксані Іванівні, начальнику відділу земельних ресурсів
міської ради.
Дмитренко
Даним проектом рішення пропонуємо відмовити раніше
Оксана Іванівна
озвучений дозвіл на викуп у власність земельної ділянки по
4 провулку Успенсько-Троїцькій, 9А Одінцовій Н.М. Даний
проект теж обговорювався на засіданні профільних комісій,
просимо підтримати і винести на голосування.
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Губенко
Наталія Сергіївна
Дмитренко
Оксана Іванівна
Губенко
Наталія Сергіївна
Дмитренко
Оксана Іванівна
Семеніхін
Артем Юрійович
Коваленко
Оксана Юріївна
Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Який сенс у цьому рішенні, якщо ми не надали дозвіл на
викуп?
Справа в тому, що не надали - це якщо прийнято рішення.
Або надати дозвіл або відмовити у наданні дозволу. Якщо за
надання дозволу рішення не набрало необхідної кількості
голосів, але вважати що це відмова...
Добре. А якщо відмова не назбирає голосів?
Якщо зараз не приймається рішення про відмову, то заявник
має право знову і знову подавати заяву про викуп.
Слово для інформації з даного питання надається голові
профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні.
Питання розглядалося на комісії, питань не було, просимо
винести на голосування.
Прошу підтримати даний проект рішення і прошу
голосувати.
За – 10, Проти – 6, Утрим. – 10.
НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про відмову у викупі
земельної ділянки.

11.Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та
святкових заходів на 2021 рік.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається
Артем Юрійович
Шинкаренко Олені Володимирівні, начальнику відділу
культури і туризму Конотопської міської ради.
Шинкаренко
Даний проект рішення був вчора розглянутий на спільному
Олена Володимирівна засіданні депутатських комісій, зауважень і запитань не
було, прошу підтримати і винести на голосування.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається
Артем Юрійович
заступнику голови профільної постійної комісії Багрянцевій
Олені Юріївні.
Багрянцева
Питання обговорювалося, просимо винести на голосування і
Олена Юріївна
підтримати.
Беспала
Я так розумію 30 тисяч знімаємо з планера "Барви
Ольга Віталіївна
Малевича" і переносимо на відкоси по палацу культури. Як
по опаленню закладів культури? У нас до кінця року коштів
вистачає? Заклади будуть опалюватися в штатному режимі?
Шинкаренко
Так.
Олена Володимирівна
Семеніхін
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
Артем Юрійович
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 1.
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ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до
Програми організації та проведення фестивалів та
святкових заходів на 2021 рік.
(Прийняте рішення додається).

12.Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради від 16.06.2021 «Про
затвердження Положення про громадський бюджет Конотопської міської
територіальної громади», «Про затвердження параметрів та календарного
плану громадського бюджету Конотопської міської територіальної громади» (8
скликання 6 сесія).
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається Гапєєвій
Артем Юрійович
Людмилі Анатоліївні, начальнику управління економіки
Конотопської міської ради.
Гапєєва
Дане рішення розглядалося на засіданні профільних комісій,
Людмила Анатоліївна зауважень і пропозицій не надходило, прошу підтримати.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
Артем Юрійович
профільної постійної комісії Іноземцевій Тетяні Григорівні.
Іноземцева
Даний проект рішення розглядався на спільному засіданні
Тетяна Григорівна
профільних комісій, зауважень та пропозицій не надходило,
прошу підтримати.
Семеніхін
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
Артем Юрійович
прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін та
доповнень до рішень міської ради від 16.06.2021 «Про
затвердження Положення про громадський бюджет
Конотопської міської територіальної громади», «Про
затвердження параметрів та календарного плану
громадського
бюджету
Конотопської
міської
територіальної громади» (8 скликання 6 сесія).
(Прийняте рішення додається).
13.Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади
на 2021 рік.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається
Артем Юрійович
Кошевецькій Валентині Павлівні, начальнику фінансового
управління Конотопської міської ради.
Кошевецька
В проекті рішення переноситься 29 тисяч гривень із об'єкту
Валентина Павлівна
"капітальний ремонт ліфтів по вул.Клубна, 109" на об’єкт
"будівництво артезіанської глибоководної свердловини" на
корегування ПКД. прошу проголосувати.
Семеніхін
Слово для інформації з даного питання надається голові
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Артем Юрійович
Іноземцева
Тетяна Григорівна
Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

профільної постійної комісії Іноземцевій Тетяні Григорівні.
Проект рішення був розглянутий на загальних зборах
депутатів, прошу підтримати.
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому,
прошу голосувати.
За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до
бюджету Конотопської міської територіальної громади
на 2021 рік.
(Прийняте рішення додається).

Семеніхін
Артем Юрійович
Семеніхін
Артем Юрійович

Товариство! Всі питання порядку денного розглянуті. Дякую
всім за роботу! Чи є зауваження, пропозиції? Немає.
На прохання депутатів повторно поставив на голосування
доручення земельному відділу щодо підготовки документів
для надання в оренду земель сільськогосподарського
призначення.
За – 18, Проти – 0, Утрим. – 6.
НЕ ПРИЙНЯТИ - Доручення земельному відділу.
Повторно поставив на голосування доручення земельному
відділу, оскільки Соловей С.М. не встиг проголосувати.
За – 19, Проти – 0, Утрим. – 3.
НЕ ПРИЙНЯТИ - Доручення земельному відділу.
У мене пропозиція. Зробити це як доручення міського
голови і на наступну сесію підготувати аналіз, що це нам
дає, щоб депутати могли чітко розуміти - голосувати за,
проти чи утриматися.
Товариство! Всі питання порядку денного розглянуті. Сесія
оголошується закритою.

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Семеніхін
Артем Юрійович
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Омельченко
Тарас Павлович
Семеніхін
Артем Юрійович

Виконується Державний Гімн України.

Міський голова

Артем СЕМЕНІХІН

