
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 13 сесія Конотопської міської ради 8 скликання 

 
 
 

від 02.11.2021, 16:00         м.Конотоп, 

велика зала засідань 

Конотопської міської ради 

 

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

Присутні на сесії: 27 (список додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Присутні 27 депутатів, сесія оголошується відкритою.  

Виконується Державний Гімн України. 

 

0.1.Затвердження редакційної комісії 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати до редакційної комісії Солов'я С.М. та 

Рошкована А.Г. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Редакційна комісія: Соловей С.М., 

Рошкован А.Г. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 13 сесії міської ради 8 скликання 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного 

1.  Про результати діяльності Конотопської окружної прокуратури за перше 

півріччя 2021 року 

2.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

3.  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

4.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 
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виготовленою землевпорядною документацією 

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

внесення змін до рішення виконкому 

6.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації 

7.  Про затвердження  земельної ділянки та надання дозволу на проведення 

експертної  оцінки 

8.  Про затвердження Комплексної програми розвитку та функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя Конотопської міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки 

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

2017-2021 роки 

10.  Про внесення змін до Програми соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади на 2019-2021 роки 

11.  Про внесення змін до Програми зайнятості населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

12.  Про  затвердження Програми підтримки та розвитку малого і середнього  

підприємництва в Конотопській міській територіальній громаді на 2022-2024 

роки 

13.  Про затвердження Положення про Конотопський міський центр соціальних 

служб у новій редакції 

14.  Про затвердження Програми організації співпраці з іншими територіальними 

громадами на 2022-2025 роки («Добросусідська Конотопщина») 

15.  Про внесення змін до Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс» 

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

комунального господарства Конотопської міської територіальної громади на 

2021-2024 роки 

17.  Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади на 

2021 рік 

18.  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) 

19.  Про включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу та 

укладення договорів оренди нерухомого майна 

20.  Про підписання меморандуму 

21.  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2021 (3 сесія 8 скликання) 

«Про умови оплати праці міського голови Семеніхіна А.Ю. на період його 

повноважень» 

22.  Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів 

Конотопської міської ради 

23.  Про звернення депутатів Конотопської міської ради VIII скликання до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 
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недопущення підвищення комунальних тарифів та цін на енергоносії для 

населення 

24.  Про звернення депутатів Конотопської міської ради VIII скликання до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 

необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році 

25.  Про звернення Конотопської міської ради до Президента України, Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості грубого 

наступу на фінансову спроможність місцевого самоврядування 

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 1 Про результати діяльності Конотопської окружної прокуратури за перше 

півріччя 2021 року   

 2 Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 3 Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 4 Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

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

внесення змін до рішення виконкому   

 6 Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 8 Про затвердження Комплексної програми розвитку та функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя Конотопської міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки   

 9 Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту населення на 

2017-2021 роки   

 10 Про внесення змін до Програми соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади на 2019-2021 роки   

 12 Про затвердження Програми підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва в Конотопській міській територіальній громаді на 2022-2024 

роки   

 11 Про внесення змін до Програми зайнятості населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки   

 13 Про затвердження Положення про Конотопський міський центр соціальних 

служб у новій редакції   

 14 Про затвердження Програми організації співпраці з іншими територіальними 

громадами на 2022-2025 роки («Добросусідська Конотопщина»)   

 15 Про внесення змін до Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс»   

 16 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Конотопської міської територіальної громади на 
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2021-2024 роки 

 17 Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади на 

2021 рік   

 18 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)   

 19 Про включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу та 

укладення договорів оренди нерухомого майна   

 20 Про підписання меморандуму   

 21 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2021 (3 сесія 8 скликання) 

«Про умови оплати праці міського голови Семеніхіна А.Ю. на період його 

повноважень»   

 23 Про звернення депутатів Конотопської міської ради VIII скликання до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України 

щодо недопущення підвищення комунальних тарифів та цін на енергоносії для 

населення   

 24 Про звернення депутатів Конотопської міської ради VIII скликання до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України 

щодо необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році   

 25 Про звернення Конотопської міської ради до Президента України, Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості грубого 

наступу на фінансову спроможність місцевого самоврядування   

 24 Про звернення депутатів Конотопської міської ради VIII скликання до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України 

щодо необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році   

 26 Депутатський запит Коханова М.О.   

 

 

0.2.Затвердження порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Для продовження роботи нам потрібно затвердити порядок 

денний.  

Товариство! Пропозиції до порядку денного у вас є, зараз на 

загальних зборах ми проговорювали, щоб зняти два питання 

з порядку денного, щоб ми їх не включали - це питання по 

кадрам (Про внесення змін до структури та чисельності 

виконавчих органів Конотопської міської ради) і питання на 

сторінці 18, щоб його доопрацювати і підготувати на 

наступну сесію (Про затвердження земельної ділянки та 

надання дозволу на проведення експертної оцінки).  

Тобто без цих проектів рішень. Решта проектів порядку 

денного у вас на руках і якщо ви не заперечуєте я ставлю на 

голосування затвердження порядку денного без цих двох 
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проектів рішень. Не заперечуєте?  

Ставлю на голосування затвердження питань порядку 

денного, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Затвердження порядку 

денного 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

13 сесії міської ради 8 скликання 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного 

1.  Про результати діяльності Конотопської окружної прокуратури за перше 

півріччя 2021 року 

2.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

3.  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

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

виготовленою землевпорядною документацією 

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

внесення змін до рішення виконкому 

6.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації 

7.  Про затвердження Комплексної програми розвитку та функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя Конотопської міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки 

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

2017-2021 роки 

9.  Про внесення змін до Програми соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади на 2019-2021 роки 

10.  Про внесення змін до Програми зайнятості населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

11.  Про  затвердження Програми підтримки та розвитку малого і середнього  

підприємництва в Конотопській міській територіальній громаді на 2022-2024 

роки 

12.  Про затвердження Положення про Конотопський міський центр соціальних 

служб у новій редакції 

13.  Про затвердження Програми організації співпраці з іншими територіальними 

громадами на 2022-2025 роки («Добросусідська Конотопщина») 

14.  Про внесення змін до Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс» 

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

комунального господарства Конотопської міської територіальної громади на 
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2021-2024 роки 

16.  Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади на 

2021 рік 

17.  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) 

18.  Про включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу та 

укладення договорів оренди нерухомого майна 

19.  Про підписання меморандуму 

20.  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2021 (3 сесія 8 скликання) 

«Про умови оплати праці міського голови Семеніхіна А.Ю. на період його 

повноважень» 

21.  Про звернення депутатів Конотопської міської ради VIII скликання до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 

недопущення підвищення комунальних тарифів та цін на енергоносії для 

населення 

22.  Про звернення депутатів Конотопської міської ради VIII скликання до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 

необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році 

23.  Про звернення Конотопської міської ради до Президента України, Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості грубого 

наступу на фінансову спроможність місцевого самоврядування 
 

1.Про результати діяльності Конотопської окружної прокуратури за перше 

півріччя 2021 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Удовиченку Роману Анатолійовичу, першому заступнику 

керівника Конотопської окружної прокуратури. 

Удовиченко  

Роман Анатолійович 

(Доповідь додається). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Чи є запитання? Немає. 

Ставлю на голосування взяти до відома звіт прокуратури, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про результати діяльності 

Конотопської окружної прокуратури за перше півріччя 

2021 року. 

(Прийняте рішення додається). 
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2.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 

 

Проект рішення був розглянутий на засіданнях профільних 

комісій та на загальних зборах депутатів, зауважень і 

пропозицій по даному питанню не надходило, 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 розглядалося на комісії, просимо винести на 

голосування. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Питання по пункту 6 і 7.  

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

 

Це земельні ділянки, які входили раніше до складу однієї 

земельної ділянки обслуговуючого гаражного кооперативу 

"Мир". Раніше це була одна єдина земельна ділянка і був 

один єдиний договір оренди землі, який складався з 

декількох орендодавців. У них виникли спірні питання і 

деякі перестали сплачувати орендну плату. Щоб вийти з 

даної ситуації ми запропонували їм розробити 

техдокументацію по поділу і відокремити кожну земельну 

ділянку під обслуговування кожного окремого гаражу. Ця 

технічна документація була розроблена, із переліку усіх 

бажаючих, ще більше року тому. Але були такі 

землекористувачі, які на той час не схотіли доєднатися до 

розробки цієї техдокументації і орієнтовно 10 

землекористувачів залишились поза зоною тієї документації. 

Тепер вони повинні робити ту саму процедуру, але кожний 

окремо. Тобто, була одна єдина ділянка, її поділили на усі 

окремі. Там договори оренди укладаються під ті гаражі, де є 

документ підтверджуючий право власності на будівлю 

гаражу. 

Тобто це все в межах існуючого гаражного кооперативу. 

Обслуговуючий кооператив "Мир". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Там існувала одна земельна ділянка, яка називалась 

автогаражний кооператив "Мир". Потім вони між собою всі 

пересварилися і перестали сплачувати оренду. Потім, коли 

вони перестали сплачувати оренду до них приїхала в гості 

податкова, потім були якісь суди, щоб змусити їх повернути 

гроші ті, які вони заборгували бюджету і з метою уникнення 

проблем з оплатою в рамках гаражного кооперативу "Мир", 
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вони прийняли рішення, відділ земельних ресурсів 

запропонував їм зробити поділ і кожен за себе буде платити. 

Правильно? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Так. Це старі гаражі, які були в межах обслуговуючого 

кооперативу "Мир". Якщо новий гараж, то це буде 

нововідвід, це буде проект відводу. А якщо техдокументація 

по поділу, то що можна поділити? Поділити можна тільки ту 

ділянку, яка вже сформована, яка раніше існувала. Тобто це 

техдокументація по поділу існуючої вже раніше ділянки. Це 

старі гаражі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

господарювання 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 

Даним проектом рішення затверджується і пропонується 

надати в оренду на 5 років земельну ділянку по вул.Лісового, 

35, ПП "Орбіта". Даний проект рішення обговорювався на 

спільних і профільних депутатських комісіях, зауважень та 

пропозицій з даного питання 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 комісії, просимо винести на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, 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). 
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4.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 

Даним проектом рішення затверджується вже розроблена 

документація під присадибними ділянками та гаражами. 

Даний проект рішення було обговорено на засіданнях 

загальних та профільних депутатських комісій, зауважень та 

пропозицій не було. На загальних була пропозиція 

виключити пункт 6. 

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 з виключенням пункту 6. Те, що пропонувалося 

на загальних зборах. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Надав слово Франчуку А.В. для оголошення мотивації щодо 

виключення пункту 6, що потрібно здавати в оренду, а не 

продавати. 

Франчук  

Андрій Віталійович 

Про цю позицію ми постійно говоримо. Просто, я думаю, 

настав той час, коли потрібно робити, а не говорити. Тобто, 

ми здаємо в оренду, а не продаємо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. Якщо керуватися цієї логікою, а це правильна логіка, 

пункт 7 цього ж рішення: "керуючись заявою Хроменко 

І.В.", я не знаю хто це, "передати їй у власність земельну 

ділянку площею 0,004 га по вулиці Клубна, 139 для 

обслуговування індивідуального гаража"... 

 Обговорення питання серед депутатів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження площ 

та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

За основу прийнято. Виключаємо 6 пункт, 7 пункт. Ще які 

пункти? 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Пункт 6 - це йде індивідуальний гараж поряд з бізнесом і для 

бізнеса, а  пункт 7 - це індивідуальний гараж практично в 

гаражному кооперативі.  

 Обговорення питання (виступали Семеніхін А.Ю., Губенко 

Н.С., Франчук А.В.). 

Рошкован  Підтримав заяву Губенко Н.С. щодо пунктів 6 і 7. 
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Олександр Георгійович 

Коханов  

Максим 

Олександрович 

Підтримав позицію щодо пунктів 6 і 7, щоб не продавати, а 

надавати в оренду і наповнювати місцевий бюджет. 

 Обговорення питання (виступали Франчук А.В., Семеніхін 

А.Ю.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування виключити пункт 6 з проекту 

рішення, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 1, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ -  Виключення пункту 6. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування виключити пункт 7, прошу 

голосувати. 

Омельченко 

Тарас Павлович 

Хто може прокоментувати щодо голосування 2/3 голосів?  

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Якщо рішення приймається 2/3, то і все що стосується  цього 

рішення приймається також 2/3. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 14, Проти – 5, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Виключення пункту 7. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив на голосування свою пропозицію, щоб виключити 

одразу два пункти (6 і 7 пункти). 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Виключити пункти 6 та 7. 

 Обговорення питання серед депутатів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Наступна пропозиція, щоб не підставляти 

простих людей. Пропозиція - перенести пункт 6 і 7 на 

наступну сесію міської ради, ми їх включимо в окреме 

рішення.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив на голосування пропозицію перенести пункти 6 і 7 

на наступну сесію. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Перенесення пункту 6 та пункту 7 на 

наступну сесію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 
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5.Про скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» та 

внесення змін до рішення виконкому. 

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 засіданнях спільних та 

профільних депутатських комісій, зауважень і пропозицій по 

даному проекту не надходило, 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 розглядалося на комісії, просимо винести на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення є? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» та 

внесення змін до рішення виконкому. 

(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 рішення розглядався на профільних комісіях 

та на загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

було, просимо 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 

Питання розглядалося на комісії, просимо винести на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та пропозиції є? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про відмову у наданні 

дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 
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8.Про затвердження Комплексної програми розвитку та функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя Конотопської міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Шинкаренко Олені Володимирівні, начальнику відділу 

культури і туризму Конотопської міської ради. 

Шинкаренко  

Олена Володимирівна 

Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії, 

зауважень не було, прошу підтримати і проголосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Багрянцевій Олені 

Юріївні. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Дане питання розглядалося на комісії, комісія проходила в 

онлайн режимі і всі одноголосно прийняли рішення 

підтримати, і винести на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Немає зауважень та заперечень? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Комплексної програми розвитку та функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя 

Конотопської міської територіальної громади на 2022-

2025 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

2017-2021 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Розановій 

Оксані Михайлівні, начальнику управління соціального 

захисту населення Конотопської міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Проект обговорювався на загальних зборах, прошу 

підтримати з урахуванням додаткових коштів, які були 

озвучені на загальних зборах. Проект з урахуванням змін вам 

роздано.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Багрянцевій Олені 

Юріївні. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Дане питання обговорювали на комісії, з'ясували всі 

питання, які були задані, просимо винести на розгляд сесії з 

урахуванням додаткових коштів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Немає зауважень та заперечень? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 
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прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Комплексної програми соціального захисту населення 

на 2017-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

10.Про внесення змін до Програми соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади на 2019-2021 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Розановій 

Оксані Михайлівні, начальнику управління соціального 

захисту населення Конотопської міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Проект також обговорювався на загальних зборах, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Багрянцевій Олені 

Юріївні. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

На профільній комісії питання обговорювалося, просимо 

винести на розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади 

на 2019-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

12.Про затвердження Програми підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва в Конотопській міській територіальній громаді на 2022-2024 

роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Журавель 

Наталії Михайлівні, начальнику відділу міської ради по 

роботі із суб'єктами підприємницької діяльності. 

Журавель  

Наталія Михайлівна 

Даний проект рішення розглядався на засіданні профільної 

комісії, були деякі пропозиції, корегування, всім депутатам 

роздана інформація, прошу врахувати і підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Рошковану Андрію 

Георгійовичу. 

Рошкован  Це питання розглядалося на комісії, були пропозиції 
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Андрій Георгійович викласти пункти 2 та 3 в новій редакції:  

Пункт 2. Призначити головним відповідальним виконавцем 

Програми відділ міської ради по роботі із суб'єктами 

підприємницької діяльності (начальник Журавель Н.М.) та 

розпорядником коштів - виконавчий комітет Конотопської 

міської ради. 

Пункт 3. Виконавчому комітету Конотопської міської ради 

спільно з фінансовим управлінням Конотопської міської 

ради (начальник Кошевецька В.П.)  передбачити під час 

складання проекту бюджету Конотопської міської 

територіальної громади на відповідний рік видатки на 

здійснення визначених програмою заходів виходячи з 

реальних можливостей бюджету. 

Виключити в підпунктах 2.2.1, 4.1.4 та 4.3.4 Заходів 

Програми виконавців заходів ГО "Асоціація підприємців та 

підприємств малого та середнього бізнесу". 

В підпунктах 2.1.1, 4.1.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 Заходів Програми 

до відповідальних виконавців заходів, які потребують 

фінансування з бюджету Конотопської міської 

територіальної громади, додати виконавчий комітет 

Конотопської міської ради. 

Просимо підтримати дане рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

Програми підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва в Конотопській міській територіальній 

громаді на 2022-2024 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Пропозиція: внести відповідні зміни, які надає профільна 

комісія міської ради, які озвучив пан Рошкован, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Пропозиція профільної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ – Про затвердження 

Програми підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва в Конотопській міській територіальній 

громаді на 2022-2024 роки. 

(Прийняте рішення додається). 
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11.Про внесення змін до Програми зайнятості населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Журавель 

Наталії Михайлівні, начальнику відділу міської ради по 

роботі із суб'єктами підприємницької діяльності. 

Журавель  

Наталія Михайлівна 

Даний проект рішення був також розглянутий на профільній 

комісії, зауважень та пропозицій немає, прошу розглянути та 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Рошковану Андрію 

Георгійовичу. 

Рошкован  

Андрій Георгійович 

Даний проект рішення розглядався на засіданні комісії, 

зауважень та пропозицій не було, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми зайнятості населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

13.Про затвердження Положення про Конотопський міський центр соціальних 

служб у новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Комар 

Ірині Ігорівні, директору Конотопського міського центру 

соціальних служб. 

Комар  

Ірина Ігорівна 

Даний проект рішення розглядався на засіданні профільної 

комісії, зауважень не було, прохання підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Багрянцевій Олені 

Юріївні. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Дане питання обговорювалося на нашій профільній комісії, 

просимо винести на розгляд сесії і підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції є? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Положення про Конотопський міський центр 

соціальних служб у новій редакції. 

(Прийняте рішення додається). 
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14.Про затвердження Програми організації співпраці з іншими територіальними 

громадами на 2022-2025 роки («Добросусідська Конотопщина»). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Гапєєвій 

Людмилі Анатоліївні, начальник управління економіки 

Конотопської міської ради. 

Гапєєва  

Людмила Анатоліївна 

Програма розроблена відділами та управліннями відповідно 

до Закону про співробітництво, розглядалася на засіданні 

профільних комісій, пропонуємо її підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Рошковану Андрію 

Георгійовичу. 

Рошкован  

Андрій Георгійович 

Дане питання розглядалося на засіданні комісії. Є 

пропозиція внести зміни у розділ 5. У зв'язку із відсутністю 

визначених обсягів та джерел фінансування розділу 5 

"Обсяги та джерела фінансування Програми" викласти в 

наступній редакції: "Обсяги та джерела фінансування 

Програми визначаються у відповідності до договорів про 

співпрацю громад по реалізації окремо визначених заходів". 

Просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

Програми організації співпраці з іншими 

територіальними громадами на 2022-2025 роки 

(«Добросусідська Конотопщина»). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування правку комісії, яку зараз озвучив пан 

Рошкован, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка профільної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми організації співпраці з іншими 

територіальними громадами на 2022-2025 роки 

(«Добросусідська Конотопщина»). 

(Прийняте рішення додається). 

 

15.Про внесення змін до Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс». 

Семеніхін  Слово для інформації з даного питання надається Клименку 
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Артем Юрійович 

 

Альберту Дмитровичу, начальнику управління житлово-

комунального господарства Конотопської міської ради. 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Даний проект розглядався на постійній профільній комісії, 

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, зауважень та пропозицій 

не надходило, просимо винести на розгляд сесії та 

підтримати. 

Коханов  

Максим 

Олександрович 

На сторінці 124 ми бачимо, як розподіляється прибуток 

підприємства і ми можемо бачити, що фонд матеріального 

заохочення більше ніж фонд розвитку виробництва. Я 

пропоную це змінити навпаки. Фонд розвитку виробництва 

збільшити. 

Сірик  

Олександр Васильович 

Я хочу відповісти на Ваше запитання. Заробітний фонд не 

можна змінити в іншому напрямку, як Ви наполягаєте, тому 

що є зростання мінімальної заробітної платні, а тарифи 

залишаються на тому самому рівні, які були і рік тому. 

Заохочення сюди теж входить, це заробітний фонд. Це 

загальний заробітний фонд. Його не можна розбити. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У них в тарифі закладена заробітна плата на тому рівні, коли 

цей тариф приймався. Потім відбулося зростання цієї 

заробітної платні, але тариф не змінюється. Але вони 

повинні виплатити ці гроші і тому ці гроші виплачуються за 

рахунок преміальних. Розумієте? Тобто, щоб вийти на цей 

момент. Якщо Ви хочете у звичайного двірника забрати 

премію, то підійдіть і скажіть йому про це. Якщо Ви 

думаєте, що Сірик отримує велику зарплату, то повірте, він 

заробляє дуже не багато. У мене до Вас є зустрічна 

пропозиція. Вся наша команда міської ради, всі депутати в 

левовій своїй частці, виступають за покращення 

матеріально-технічної бази всіх комунальних підприємств 

нашого міста починаючи від водоканалу і завершуючи КП 

"Теплогарант". Туди ж входять у нас і ЖЕКи, і освіта зі 

спортшколами і так далі. Тобто, всі ми за те, щоб 

покращувати матеріально-технічну базу. Тому до мене 

звернулася мій перший заступник пані Ігнатенко і сказала, 

що давайте ми на сесії міської ради, коли будемо приймати 

бюджет і статут КП "Житлосервіс", віднайдемо якесь 

фінансування на покращення їхньої матеріально-технічної 

бази. Зараз я прошу включити мікрофон Сірику, щоб він 
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розказав про ті тендери, які вже відбулися і про ті гроші 

запозичені, які ми повинні повернути для того, щоб ви 

змогли функціонувати і те обладнання на яке ви 

розраховуєте, яке вам треба. 

Сірик  

Олександр Васильович 

 

Дійсно. Ми взяли поворотну допомогу в розмірі 385 тисяч, 

це необхідно для, як сказав Артем Юрійович, оновлення тієї 

техніки, бази яка у нас була, це тракторний причеп з 

нарощеними бортами, комунальний пилосмокт, для того, 

щоб покращити роботу двірникам в фізичному плані. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це для збору сміття і листя. 

Сірик  

Олександр Васильович 

Так. І ще є дуже багато потреби в тому, що 20 років не 

оновлювалися ні верстатні станки, ні автомобільний причеп 

для того, щоб перевести один трос для прочищення 

прибудинкової каналізації. Ми вимушені посилати туди 

цілий трактор із здоровим причепом і люди вимушені 

добиратися або на велосипедах, або на трамваї. І у нас є 

потреба у закупівлі автомобіля для аварійних бригад і цю 

поворотну допомогу потрібно повертати, і звідки ми будемо 

брати, це ще питання. І тут правильно Артем Юрійович 

сказав, що Ви зробили акцент на матеріальне заохочення, це 

так створений сам заробітний фонд і у нас немає звідки 

взяти. Якщо ми із заробітного фонду заберемо ці кошти на 

придбання спецодягу, коліс на техніку, то працівники 

залишаться без зарплати, а ми не можемо цього робити, тому 

що в першу чергу ми повинні виплатити зарплату 

працівникам. Так згідно чинного законодавства. 

Коханов  

Максим 

Олександрович 

Дякую за пояснення. Я думаю, що ми насамперед 

розмовляли про одне і теж, тому що я розумію, що вам 

потрібна ця матеріально-технічна база, я за те, щоб десь за 

рахунок чогось можливе преміювання. Зараз я розумію, що 

туди входить і заробітна плата, і мабуть ті цифри, які нам тут 

подані у проекті рішення, я сподіваюсь це максимальні 

цифри, які можна направити на розвиток виробництва. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ні. Не максимальні.  

Повідомив, що підприємству треба приблизно 7-8 тисяч 

доларів на придбання  чергового спецавтомобіля, на кшталт 

Dacia Logan або аналогу, для того, щоб можна було 

переміщатись аварійним бригадам цілодобово.  

Сірик  

Олександр Васильович 

Повідомляю про конфлікт інтересів. 

Семеніхін  Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 
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Артем Юрійович прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс». 

(Прийняте рішення додається). 

 

16.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 

Даним проектом рішення передбачається: 

1.Передбачити призначення для поповнення статутного 

капіталу ЖРЕП "Житлосервіс" в сумі 30,0 тис. грн. 

2.Передбачити призначення для придбання твердопаливного 

котла для КП "Теплогарант" Конотопської міської ради в 

сумі 2000,0 тис. грн. Відповідальним виконавцем заходу 

визначити КП "Теплогарант". 

3.Викласти Додаток до Програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2024 роки у новій редакції. 

Даний проект обговорювався на комісіях, прошу підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Надав слово директору КП "Теплогарант" Леменчуку І.М. 

щодо стратегії роботи підприємства. 

Леменчук 

Ігор Миколайович 

Ситуацію з газом всі присутні прекрасно розуміють, нам 

кожного дня корегують ціни, все більше і більше. На 

сьогоднішній день по іншим споживачам у нас 36 тисяч, по 

бюджету трішки більше 16 тисяч за тисячу кубів. Тому, я 

думаю, що іншого шляху у КП "Теплогарант" як переходу 

найближчим часом, особливо для бюджетних організацій, на 

твердопаливні технології у нас немає. Це що я можу сказати 

на сьогоднішній день. Тому було звернення до КМУ і ми 

попали під Програму фінансування в порядку 2 млн.грн. на 

сьогоднішній день. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Подякував Леменчуку І.М. за пророблену роботу і народному 

депутату Молотку І.Ф. за допомогу КП "Теплогарант". 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

До мене сьогодні зверталися мешканці мікрорайону 

"Воронцово", там 27-го чи 28-го, два дні був порив труб КП 

"Теплогарант". Люди питали чи їм віднімуть ці два дні, коли 

не опалювались їх будинки, чи не віднімуть кошти? Тому що 
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вони обурені, що опалення немає, а в платіжках воно буде 

зазначено. Також там не у всіх будинках досі немає 

загальнобудинкових лічильників тепла. 

Леменчук 

Ігор Миколайович 

Пориви так, вони існують. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Суть в тому, що не було опалення, щоб людям не нарахували 

за тепло. 

Леменчук 

Ігор Миколайович 

Таких звернень багато, насамперед на початку сезону. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ви їх враховуєте? 

 

Леменчук 

Ігор Миколайович 

Ми їх якось будемо враховувати, але треба листи-звернення. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Віталій Аркадійович! Ви по цим будинкам напишіть будь 

ласка звернення. 

Сірик  

Олександр Васильович 

Я хочу пояснити, що є звернення від мешканців і ЖРЕП 

"Житлосервіс", який обслуговує цей мікрорайон, фіксує ці 

звернення, актом ми передамо, але ж я так розумію Віталій 

Аркадійович намагався спитати чи буде цей перерахунок, 

тому що всі мешканці це питають. Які адреси, які квартири, 

які будинки, коли було відсутнє опалення, ми все це 

передамо.  

Леменчук 

Ігор Миколайович 

Якщо буде інформація офіціально, будемо враховувати ці 

перерахунки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зрозуміло. ЖРЕП "Житлосервіс" передає ці акти і по цим 

актам повинно відбутися це все автоматично. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Звернувся з питання встановлення одностороннього руху 

біля кінотеатру "Мир". 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Повідомив, що для виконання цих робіт потрібно приблизно 

300 тис.грн. 

 Обговорення питання. 

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 надходило, 

просимо винести на розгляд сесії та підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, 

тому що є доповнення, яке мені передали, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Конотопської міської 



21 

територіальної громади на 2021-2024 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Є пропозиція. Пункт 2 проекту рішення: "Передбачити 

призначення для придбання твердопаливного котла для КП 

"Теплогарант" Конотопської міської ради в сумі 2000,0 тис. 

грн. Відповідальним виконавцем заходу визначити КП 

"Теплогарант" і делегувати комунальному підприємству 

"Теплогарант" повноваження на виконання бюджетних 

програм, як одержувачу бюджетних коштів". 

Ось така правка, яку мені передали. Прошу директора КП 

"Теплогарант" прокоментувати цю правку. Ви її підтримуєте 

чи не підтримуєте? 

Леменчук 

Ігор Миколайович 

Я підтримую цю правку, бо вона операційну діяльність КП 

"Теплогарант" робить спроможною найближчим часом. У 

нас часу до кінця фінансового року не так вже й багато для 

виконання цих рішень. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування дану правку, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ -  Правка озвучена міським головою. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Питання по проекту рішення. Я вчора на бюджетній комісії 

ставив питання щодо періодичної відсутності вуличного 

освітлення в деяких районах міста. Ми повинні додати до 

програми кошти? 

Клименко  

Альберт Дмитрович 

Ні. Тут все є. Ми цей рік перекриваємо. На наступний рік в 

наступному проекті ми зробимо прорахунки для збільшення 

потужності і будемо виносити на наступний рік це все. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Конотопської міської 

територіальної громади на 2021-2024 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

17.Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Кошевецькій Валентині Павлівні, начальнику фінансового 

управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька  

Валентина Павлівна 

Даний проект рішення розглянутий на профільній комісії, на 

зборах депутатів, зауважень не надходило, але ми вам 
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роздали уточнений варіант тексту тих змін, які вносяться. 

Там ще додатково додаються такі зміни:  

Пройшла обласна сесія і нам дещо корегують, деякі 

субвенції, тому ми це врахували і збільшуємо чи зменшуємо 

деякі суми, це вказано в пункті 2 цих доповнень. 

Додається пункт 3.4. Ви знаєте, що у нас буде служба 

підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства 

і зараз будуть виконуватися роботи капітального характеру, і 

потрібно перенести 8,5 тисяч на поточні видатки для оплати 

інжирінгових послуг з обстеження цієї будівлі. 

Тому прошу врахувати додатково ці зміни, які я назвала.  

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, прошу підтримати із врахуванням 

доповнень, які озвучила Валентина Павлівна. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які є зауваження та заперечення? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому з 

урахуванням цих пропозицій, які озвучила Валентина 

Павлівна, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

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

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це технічне рішення, ми приводимо цю програму у 

відповідність до щойно прийнятого бюджетного рішення. 

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 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому з 

урахуванням додаткових рішень, які зараз озвучила пані 

Кошевецька в попередньому рішенні, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 
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програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотопа на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні 

роки» (7 скликання 32 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

19.Про включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу та 

укладення договорів оренди нерухомого майна. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це з військової частини, що сьогодні виступали. Тільки там 

зараз буде доповнення, вони тепер не одну будівлю беруть, а 

беруть їх фактично ще дві. Тобто, з урахуванням цього 

листа, який надійшов від пана Зікратого. 

Слово для інформації з даного питання надається Білоус Інні 

Григорівні, начальнику відділу комунального майна 

Конотопської міської ради. 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даний проект рішення вам розданий додатково, 

обговорювався на засіданні профільної комісії. Як сказав 

Артем Юрійович, в даний проект включено дві будівлі, але 

сьогодні перед сесією надійшла заява письмового зразку. 

Також через електронну торгову систему PROZORRO- 

продажі надійшла заява на включення у пункт 1, доповнити 

ще однією будівлею, а саме - це нежитлова  одноповерхова 

будівля (колишня пральня тубвідділення), розміщена за 

адресою по вул.Бориса Олійника, 90, загальною площею 

112,0 м2.  

Прошу врахувати це доповнення і підтримати даний проект 

рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це цей дерев'яний будиночок? 

 

Білоус  

Інна Григорівна 

Так. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Комісія розглядала дане питання, просимо підтримати з 

урахуванням змін. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому з 

урахуванням всіх змін, які озвучила пані Білоус, прошу 

голосувати. 

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

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

комунальної власності до Переліку другого типу та 

укладення договорів оренди нерухомого майна. 
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(Прийняте рішення додається). 

 

20.Про підписання меморандуму. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Король 

Олені Олександрівні, в.о. начальника управління освіти 

Конотопської міської ради. 

Король  

Олена Олександрівна 

До вашої уваги проект рішення "Про підписання 

меморандуму" про співпрацю з консорціумом у складі  

National Geographic. Даний проект рішення було розглянуто 

на засіданні профільної комісії та на загальних зборах 

депутатів, правок та зауважень не було, прошу підтримати із 

датою впровадження листопад 2021 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Багрянцевій Олені 

Юріївні. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Дане питання ми не розглядали на нашій комісії, яка 

проходила в режимі онлайн, але думаю що всі погодяться, 

щоб винести на розгляд сесії і підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми обговорювали це на загальних зборах, які відбулися 

офлайн і в принципі у депутатів не було заперечень.  

Тому я ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, якщо ніхто не заперечує, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про підписання 

меморандуму. 

(Прийняте рішення додається). 

 

21.Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2021 (3 сесія 8 

скликання) «Про умови оплати праці міського голови Семеніхіна А.Ю. на 

період його повноважень». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я оголошую про конфлікт інтересів. Відразу скажу, що я 

нікого ні про що не прошу. Я не прийматиму участь у 

голосуванні. 

Слово для інформації з даного питання надається Яременко 

Наталії Анатоліївні, начальнику відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даний проект рішення обговорювався на частині профільних 

комісій, прошу винести даний проект рішення на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, 
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Оксана Анатоліївна зауважень, заперечень, пропозицій не було, просимо винести 

на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оголошую про конфлікт інтересів і підписуватиму це 

рішення тільки під наглядом відповідної комісії.  

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 15, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішення міської ради від 25.02.2021 (3 сесія 8 скликання) 

«Про умови оплати праці міського голови Семеніхіна 

А.Ю. на період його повноважень». 

(Прийняте рішення додається). 

 

23.Про звернення депутатів Конотопської міської ради VIII скликання до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 

недопущення підвищення комунальних тарифів та цін на енергоносії для 

населення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Омельченку Тарасу Павловичу, депутату міської ради, 

голові фракції "Європейська Солідарність". 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Звернення до Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Верховної Ради України: 

1.Вжити заходів для протидії монопольному підвищенню 

комунальних тарифів, забезпечити обґрунтований рівень 

тарифів і не допустити підвищення їх в майбутньому; 

2.Відмовитись від перекладання відповідальності за оплату 

житлово-комунальних послуг на органи місцевого 

самоврядування; врахувати при ухваленні Державного 

бюджету на 2022 рік достатній обсяг коштів для захисту 

громадян і громад від підвищення тарифів; 

Для стабільного проходження опалювального сезону 

терміново передбачити субвенції з державного бюджету для 

ПОВНОГО відшкодування збитків підприємствам ТКЕ 

громадам, які не застосовують нові, економічно обґрунтовані 

тарифи на теплопостачання відповідно до підписаного 

Меморандуму; 

3.Спрямувати не менше 20 мільярдів гривень коштів від 

допомоги, що надійшла Україні від Міжнародного 

валютного фонду, на виплати субсидій для громадян на 

оплату житлово-комунальних послуг, а також забезпечити їх 

автоматичне нарахування субсидій тим, хто їх потребує. 

Це питання було внесено ще місяць тому і проголосовано 
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радою, щоб перенести на наступну чергову сесію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про звернення депутатів 

Конотопської міської ради VIII скликання до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради України щодо недопущення підвищення 

комунальних тарифів та цін на енергоносії для 

населення. 

(Прийняте рішення додається). 

 

24.Про звернення депутатів Конотопської міської ради VIII скликання до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 

необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається 

Омельченку Тарасу Павловичу, депутату міської ради, 

голові фракції "Європейська Солідарність". 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Звернення депутатів Конотопської міської ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної 

Ради України щодо необхідності підвищення пенсій і 

виплати додаткової пенсії у 2021 році: 

Закликаємо Вас здійснити у листопаді 2021 року виплату "13 

пенсії" пенсіонерам, пенсія яких нижче середньої, тобто 

нижче 3866 грн. Для забезпечення цих виплат необхідно 

використати частину коштів, отриманих від МВФ на 

подолання наслідків пандемії. Ці кошти мають піти людям. 

Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Чи є бажаючі висловитися? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про звернення депутатів 

Конотопської міської ради VIII скликання до Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України щодо необхідності підвищення пенсій і виплати 

додаткової пенсії у 2021 році. 

 

25.Про звернення Конотопської міської ради до Президента України, Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості грубого 

наступу на фінансову спроможність місцевого самоврядування. 

Семеніхін  Слово для інформації з даного питання надається 
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Артем Юрійович 

 

Омельченку Тарасу Павловичу, депутату міської ради, 

голові фракції "Європейська Солідарність". 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Зараз в ВРУ розглядається законопроект про внесення змін 

до Бюджетного Кодексу України, реєстраційний №6062, там 

місцеве самоврядування і децентралізація під питанням, в 

тому числі це буде відображатися і на нашій громаді, і на 

коштах, які ми будемо отримувати.  

Тому, ми депутати Конотопської міської ради вимагаємо: 

 

Від Кабінету Міністрів України:  

відкликати проект Закону України "Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України" на доопрацювання з метою 

виключення з цього проекту дискримінаційних норм по 

відношенню до місцевого самоврядування.  

 

Від Голови Верховної Ради України:  

у разі розгляду проекту Закону України "Про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України" озвучити в залі позицію 

Конотопської міської ради.    

 

Від Президента України:  

Не допустити порушення міжнародних зобов'язань України, 

зокрема Європейської Хартії місцевого самоврядування та, у 

разі прийняття проекту Закону України "Про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України" в запропонованій редакції 

скористатись правом вето.   

Прошу підтримати. 

Таке рішення було підтримано Сумською міською радою, 

Сумською обласною радою. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про звернення 

Конотопської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо неприпустимості грубого наступу на фінансову 

спроможність місцевого самоврядування. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Запропонував повернутися до розгляду питання "Про 

звернення депутатів Конотопської міської ради VIII 

скликання до Президента України, Кабінету Міністрів 
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України, Верховної Ради України щодо необхідності 

підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році" і 

проголосувати його. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування питання повернення до розгляду 

цього рішення, щоб повторно його переголосувати, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду питання №24. 

 

24.Про звернення депутатів Конотопської міської ради VIII скликання до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 

необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення повторно, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про звернення депутатів 

Конотопської міської ради VIII скликання до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради України щодо необхідності підвищення 

пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! У нас є ще депутатський запит і є ще 

повідомлення. 

Повідомлення: "На загальних зборах фракції політичної 

партії "Слуга Народу" Конотопської міської ради 8-го 

скликання від 17.09.2021 року було прийнято рішення про 

виключення з фракції політичної партії "Слуга Народу" 

Конотопської міської ради 8-го скликання Гланца Віталія 

Аркадійовича". 

Підпис: Максим Коханов. 

Кожен з нас має право на особисту думку, я вважаю це 

рішення не чинним і абсолютно безпідставним. Але це ваша 

партія, це ваше право, ви там розбирайтеся, але я вважаю 

його незаконним. 

 

26.Депутатський запит Коханова М.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для оголошення депутатського запиту надається 

Коханову Максиму Олександровичу. 

Коханов 

Максим 

Олександрович 

До мене звернулися люди, мешканці міста, були зібрані 

підписи, які долучені до запиту, який лежить у Вас на столі. 

Запит: 
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 "Шановний Артеме Юрійович, керуючись ч.2 ст.11 Закону 

України "Про статус депутатів місцевих рад", на підставі п15 

ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", прошу скасувати рішення виконавчого комітету 

Конотопської міської ради №269 від 14.09.2021 "Про 

встановлення тарифів на послуги перевезення пасажирів на 

міському автомобільному транспорті загального 

користування" та №270 від 14.09.2021 "Про встановлення 

тарифів на послуги з перевезення пасажирів міським 

електротранспортом".  

Прошу надати аргументовані розрахунки підвищення 

вартості проїзду у міському електротранспорті та міському 

автомобільному транспорті загального користування. 

Розглянути можливість залишити тарифи на проїзд без змін 

або поступового, поетапного підвищення тарифів на проїзд у 

міському електротранспорті та міському автомобільному 

транспорті загального користування". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування депутатський запит, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 5, Проти – 0, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Коханова М.О. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто ще бажає висловитися? 

Терещенко  

Яна Вікторівна 

Дуже символічно, 13 сесія, я думаю саме час, тим паче я 

давно цього хотіла, але не було слушної нагоди. 

На своє перше пленарне засідання у грудні минулого року я 

прийшла з купою завчасно придбаної літератури, а саме 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Бюджетний та Земельний Кодекси, Закон України "Про 

публічні закупівлі" щиро вірячи в те, що зможу щось 

зробити на користь громади 5-го округу мешканцям якого я 

завдячую своєю каденцією. З того часу минув майже рік моєї 

депутатської діяльності, яка, на жаль, трималася виключно 

на власному ентузіазмі. І коли на крайній зустрічі з 

мешканцями 30-го округу я ішла маневруючи між калюжами 

та ламаючи ноги по ямах я зрозуміла, що я депутат 

виключно номінально і почуваю себе безсилою. Я не хочу 

йти в розріз зі своєю життєвою позицією, я звикла у всьому 

бачити кінцевий позитивний результат, тому в подальшому я 

не бачу сенсу та розвитку в даному напрямку та прийняла 

рішення скласти депутатські повноваження. 
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Завершити хочу народною мудрістю: від спраги помирай, 

але гідності не втрачай.  

Тому, Артеме Юрійовичу, я Вам дякую за надану 

можливість, за досвід, в принципі дякую всім. 

Трухан  

Юлія Юріївна 

 

Шановний голово, колеги-депутати, шановні присутні! 

В Україні продовжується процес передачі повноважень із 

центру на місця. Реформа децентралізації відкриває для нас 

із вами нові можливості вирішувати більшість проблем 

місцевого значення без втручання влади району, області або 

чиновників із Києва.  

Вперше за роки незалежності громади отримали реальні 

повноваження й ресурси, які раніше центральна влада 

зосереджувала в Києві, розподіляючи в ручному режимі й 

ділячи регіони України на "правильні" та "не правильні". Усе 

це в минулому, як і ті часи, коли потрібно було ходити по 

кабінетах чиновників із протягнутою рукою і випрошувати 

фінансування на найнеобхідніше. 

Нинішня влада взяла на себе відповідальність і втілила в 

життя другий етап реформи децентралізації. тепер в Україні 

функціонує 1469 громад, які є рушіями змін на місцях. Але 

для остаточного успіху реформи та втілення в життя 

масштабних, сміливих проектів, місцеві бюджети 

потребують стабільних, додаткових джерел надходжень. 

Ми, депутати Конотопської міської ради впевнені, що 

наповнити місцеві бюджети додатковими ресурсами можна 

за рахунок: 

-прозорого адміністрування акцизу; 

-справедливого розподілу ПДФО в громади, де підприємства 

фактично ведуть свою діяльність, а не просто зареєстровані; 

-залучення до бюджетів громад коштів від приватизації, 

зокрема частини від продажу об'єктів державної власності, 

які розташовані на території громад; 

-передачі місцевим радам повноважень з адміністрування 

податку на нерухомість. 

Тому звертаємося до Верховної Ради України із проханням 

забезпечити законодавчі зміни, які дозволять створити 

додаткові джерела наповнення місцевих бюджетів. 

Ми переконані, що закінчення реформи децентралізації 

відкриє можливість кожній громаді стати сильнішою, 

успішнішою та заможнішою, що дасть серйозний поштовх 

до розвитку всієї України. 
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Коханов  

Максим 

Олександрович 

 

Хочу довести до уваги депутатський корпус, що результатом 

нашої спільної роботи з народним депутатом України 

Олександром Качурою ми досягли успіху, а саме виділення 

грошей із соцеконом розвитку на наше місто у розмірі 10 

млн.грн., які будуть розподілені близько 8 млн.грн. на 

реконструкцію початкової ланки школи №12 та будування 

сучасного спортивного майданчику зі штучним покриттям. 

А також 2 млн. 100 тис.грн., до мене звернувся директор 

школи №13, наш колега, депутат Яровий Юрій Миколайович 

і я лобіював дане питання, звертався до Олександра Качури і 

дякую йому за розуміння, і нам вдалося вибити ці кошти на 

ремонтування басейну в 13-й школі. 

Далі хотів би привітати нашу колегу Трухан Юлію Юріївну, 

яку призначити радником голови обласної державної 

адміністрації, я думаю це лише закріпить наші позиції і 

міста, тому що в жодній раді, принаймні в Сумській області, 

жодна рада не має радників голови ОДА у своєму колективі. 

Дякую! 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Від себе хочу подякувати Олені Король і Людмилі Ігнатенко 

за те, що вони самовіддано лобіювали питання ремонту 

басейну в 13-й школі. Саме ці дві жінки, одна з них, до речі, 

Ваша сестра, вона як керівниця освіти знаходиться на своєму 

місці, ці дві людини, які сидять позаду Вас, якби не вони, то 

не було б ні басейну, ні було б нічого вже з освітою. На їх 

тендітних плечах тримається все в освіті. Тому я від себе, від 

всього депутатського корпусу, від всіх батьків, від всіх дітей 

хочу подякувати цим двом людям... 

Рошкован  

Олександр Георгійович 

 

Я член земельної комісії, спілкувався з керівництвом 

земельного відділу і з'ясував, що у нашого земельного 

відділу немає жодного програмного забезпечення для роботи 

із землею. Був запропонований аудит земель Конотопської 

громади, але він коштував дуже дорого. Я знайшов 

підприємство, яке пропонує дуже вигідні умови для 

проведення аудиту землі. Вони пропонують, що в результаті 

аудиту ми отримаємо візуалізовані земельні ділянки в межах 

громади в цифровому онлайн вигляді, оцифровані межі 

реального обробітку землі згідно супутникових даних, 

виявлення незаконного землекористування, розуміння 

наявності необґрунтованого обробітку, можливість 

електронного обліку заяв на безоплатну передачу та багато 

іншого функціоналу. Ми побачимо самозахват землі і таке 

інше. Дуже вигідна пропозиція. Ця компанія пропонує 



32 

провести для голови громади і для начальника земельного 

відділу презентацію. 20 тисяч гривень буде коштувати аудит 

сільгосземель. Також вони можуть зробити і аудит земель в 

межах міста. Цю пропозиція я передам Вам для розгляду і 

можливо подальшого включення рішення про проведення 

аудиту земель. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дякую Вам за інформацію, але хочу нагадати всім 

депутатам, що ми не можемо визначати, що з'явилася добра 

компанія і давайте з нею будемо працювати. Ми не можемо 

так робити. Ми здійснюємо укладання договорів після 

проведення відповідної процедури через електронну систему 

закупівель PROZORRO. Якщо ця компанія виграє тендер, то 

будь ласка...  

Всі питання порядку денного ми розглянули. Якщо більше 

немає заяв, тоді сесію оголошую закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 

 


