
 
УКРАЇНА 

  Конотопська міська рада  

 

 ПРОТОКОЛ 

 16 сесія Конотопської міської ради 8 скликання 
 

 

 

від 16.12.2021, 10:00         м.Конотоп, 

велика зала засідань 

Конотопської міської ради 

 

 

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

Присутні на сесії: 32 (список додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оргвідділ, прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зареєструвалося 32 депутати в залі, сесія повноважна і 

оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

  

0.1.Затвердження редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Для початку роботи ради нам необхідно обрати 

редакційну комісію. 

Є пропозиція - Олександр Школа і Наталія Губенко. 

Заперечень немає? Немає. 

Ставлю на голосування. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження редакційної комісії. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 16 СЕСІЇ 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного Доповідачі Примітка 

1.  Про бюджет Конотопської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна, 

Кошевецька Валентина 

Павлівна 

 

2.  Про затвердження програми 

економічного і соціального розвитку 

Конотопської міської територіальної 

громади на 2022 рік та наступні 

2023-2024 програмні роки 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна, 

Коваленко Олена 

Василівна 

 

3.  Про надання дозволів на розроблення 

землевпорядної документації 

Дубовик Любов 

Іванівна, 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

 

4.  Про затвердження площ, надання 

земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою 

землевпорядною документацією 

Дубовик Любов 

Іванівна, 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

 

5.  Про затвердження площ та надання 

земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною 

документацією 

Дубовик Любов 

Іванівна, 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

 

6.  Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та 

передачі їх у власність (2/3 голосів) 

Дубовик Любов 

Іванівна, 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

 

7.  Про припинення прав на земельні 

ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі 

Дубовик Любов 

Іванівна, 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

 

8.  Про надання дозволу на викуп у 

власність земельної ділянки 

Дубовик Любов 

Іванівна, 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

 

9.  Про відмову у наданні дозволів на 

розроблення землевпорядної 

документації 

Дубовик Любов 

Іванівна, 

Дмитренко 

Оксана Іванівна 

 

10.  Про затвердження характеристики лоту 

та істотних умов продажу права оренди 

Дубовик Любов 

Іванівна, 
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земельної ділянки Дмитренко  

Оксана Іванівна 

11.  Про затвердження Програми розвитку 

земельних відносин та охорони земель на 

2022-2024 роки 

Дубовик Любов 

Іванівна, 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

 

12.  Про внесення змін до міської 

комплексної «Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного 

рівня та спортивних закладів 

Конотопської міської територіальної 

громади у 2021 році» 

 

Дубовик Любов 

Іванівна, 

Качура 

Ольга Олегівна 

 

13.  Про внесення змін до міської 

комплексної «Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного 

рівня та спортивних закладів 

Конотопської міської територіальної 

громади у 2022-2024 роках» 

Дубовик Любов 

Іванівна, 

Качура 

Ольга Олегівна 

 

14.  Про уповноваження виконавчого 

комітету Конотопської міської ради на 

сплату судових витрат 

Дубовик Любов 

Іванівна, 

Коваль Анна 

Валеріївна 

 

15.  Про затвердження Положення про сектор 

з управління персоналом міської ради в 

новій редакції 

Дубовик Любов 

Іванівна, 

Коваль Анна 

Валеріївна 

Додатковий 

проект 

рішення 

16.  Про затвердження Положення про відділ 

міської ради з питань внутрішньої 

політики та організаційної роботи в новій 

редакції 

Дубовик Любов 

Іванівна, 

Коваль Анна 

Валеріївна 

Додатковий 

проект 

рішення 

17.  Про уповноваження виконавчого 

комітету Конотопської міської ради на 

сплату інфляційних витрат та 

виконавчого збору 

Дубовик Любов 

Іванівна, 

Коваль Анна 

Валеріївна 

Додатковий 

проект 

рішення 

18.  Про внесення змін до Програми 

підтримки органів самоорганізації 

населення на 2021-2025 роки 

Дубовик Любов 

Іванівна, 

Руденко  

Олена Анатоліївна 

 

19.  Про внесення змін до Програми 

забезпечення організаційної діяльності на 

2021-2025 роки 

Дубовик Любов 

Іванівна, 

Руденко  
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Олена Анатоліївна 

20.  Про внесення змін до Комплексної 

програми підтримки та соціального 

захисту учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил та 

членів їх сімей на 2019-2021 роки 

Ігнатенко Людмила 

Іванівна, 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

 

21.  Про внесення змін до Комплексної 

програми соціального захисту населення 

на 2017-2021 роки 

Ігнатенко Людмила 

Іванівна, 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

 

22.  Про внесення змін до Програми 

соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2019-2021 

роки 

Ігнатенко Людмила 

Іванівна, 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

 

23.  Про внесення змін до Програми 

соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2022-2024 

роки 

Ігнатенко Людмила 

Іванівна, 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

 

24.  Про внесення змін до Програми «Освіта 

Конотопської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки» 

Ігнатенко Людмила 

Іванівна, 

Захарченко Лілія 

Миколаївна 

 

25.  Про затвердження статуту 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 

КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ у новій редакції та 

Порядку про проведення конкурсу на 

посаду директора КОМУНАЛЬНОЇ 

УСТАНОВИ 

«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 

КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ у новій редакції 

Ігнатенко Людмила 

Іванівна, 

Захарченко Лілія 

Миколаївна 

 

26.  Про включення об’єкту комунальної 

власності до Переліку другого типу та 

укладення договору оренди нерухомого 

майна 

Самсоненко Світлана 

Анатоліївна, 

Зеленський Юрій 

Олександрович 

 

27.  Про передачу комунального майна в 

оперативне управління 

Самсоненко Світлана 

Анатоліївна, 

Зеленський Юрій 
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Олександрович 

28.  Про включення об’єкту комунальної 

власності до Переліку другого типу та 

укладення договору оренди нерухомого 

майна по вул.Депутатській, 2 в 

м.Конотоп 

Самсоненко Світлана 

Анатоліївна, 

Зеленський Юрій 

Олександрович 

Додатковий 

проект 

рішення 

29.  Про затвердження Статуту комунального 

підприємства «Банно-пральний комбінат 

Конотопської міської ради» 

Самсоненко Світлана 

Анатоліївна, 

Клименко Альберт 

Дмитрович 

 

30.  Про внесення змін до Програми 

реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства 

Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2024 роки 

Самсоненко Світлана 

Анатоліївна, 

Клименко Альберт 

Дмитрович 

Додатковий 

проект 

рішення 

31.  Про затвердження Програми 

забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними 

некомерційними підприємствами 

охорони здоров’я м.Конотоп на 

2022-2024 роки 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна, 

Шульга Жанна 

Олегівна 

 

32.  Про внесення змін до Програми 

забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними 

некомерційними підприємствами 

охорони здоров’я м.Конотоп на 2021 рік 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна, 

Шульга Жанна 

Олегівна 

Додатковий 

проект 

рішення 

33.  Про  внесення змін до Програми 

підтримки та розвитку малого і 

середнього  підприємництва у 

м.Конотопі на 2019-2021 роки 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна, 

Журавель 

Наталія Михайлівна 

 

34.  Про встановлення плати за доступ до 

об’єкта будівництва, транспорту, 

енергетики, кабельної каналізації 

електрозв’язку, будинкової розподільної 

мережі комунальної власності 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна, 

Коваленко Олена 

Василівна 

 

35.  Про внесення змін до бюджету 

Конотопської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна, 

Кошевецька Валентина 

Павлівна 

 

36.  Про внесення змін до рішення міської 

ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

програми економічного і соціального 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна, 

Коваленко Олена 
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розвитку м.Конотопа на 2019 рік та 

наступні 2020-2021 програмні роки» (7 

скликання 32 сесія) 

Василівна 

37.  Про план роботи міської ради на І 

півріччя 2022 року 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

38.  Про Звернення Конотопської міської 

ради до Президента України, Верховної 

Ради України щодо неприпустимості 

набрання чинності Закону України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень» 

(реєстр.№ВР 5600)» 

Омельченко Тарас 

Павлович 

Додатковий 

проект 

рішення 

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 1 Про бюджет Конотопської міської територіальної громади на 2022 рік   

 2 

Про затвердження програми економічного і соціального розвитку 

Конотопської міської територіальної громади на 2022 рік та наступні 

2023-2024 програмні роки   

 3 Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 4 
Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 5 
Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

 6 
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

та передачі їх у власність (2/3 голосів)   

 7 
Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі   

 8 Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки   

 9 Про відмову у наданні дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 10 
Про затвердження характеристики лоту та істотних умов продажу права 

оренди земельної ділянки   

 11 
Про затвердження Програми розвитку земельних відносин та охорони земель 

на 2022-2024 роки   

 12 

Про внесення змін до міської комплексної «Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

Конотопської міської територіальної громади у 2021 році»   

 13 
Про внесення змін до міської комплексної «Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 
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Конотопської міської територіальної громади у 2022-2024 роках»   

 14 
Про уповноваження виконавчого комітету Конотопської міської ради на 

сплату судових витрат   

 15 
Про затвердження Положення про сектор з управління персоналом міської 

ради в новій редакції   

 39 
Зняти з розгляду питання "Про внесення змін до Положення про сектор з 

управління персоналом міської ради"   

 15 
Про затвердження Положення про сектор з управління персоналом міської 

ради в новій редакції   

 16 
Про затвердження Положення про відділ міської ради з питань внутрішньої 

політики та організаційної роботи в новій редакції   

 18 
Про внесення змін до Програми підтримки органів самоорганізації населення 

на 2021-2025 роки   

 17 
Про уповноваження виконавчого комітету Конотопської міської ради на 

сплату інфляційних витрат та виконавчого збору   

 19 
Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2021-2025 роки   

 20 

Про внесення змін до Комплексної програми підтримки та соціального 

захисту учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 

членів їх сімей на 2019-2021 роки   

 21 
Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту населення 

на 2017-2021 роки   

 22 
Про внесення змін до Програми соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади на 2019-2021 роки   

 23 
Про внесення змін до Програми соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки   

 24 
Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки»   

 25 

Про затвердження статуту КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ у новій редакції та Порядку про проведення конкурсу 

на посаду директора КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ у новій редакції   

 26 
Про включення об’єкту комунальної власності до Переліку другого типу та 

укладення договору оренди нерухомого майна   

 27 Про передачу комунального майна в оперативне управління   

 28 

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

укладення договору оренди нерухомого майна по вул.Депутатській, 2 в 

м.Конотоп   

 29 
Про затвердження Статуту комунального підприємства «Банно-пральний 

комбінат Конотопської міської ради»   
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 30 

Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Конотопської міської територіальної 

громади на 2021-2024 роки   

 31 

Про затвердження Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

м.Конотоп на 2022-2024 роки   

 32 

Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

м.Конотоп на 2021 рік   

 33 
Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва у м.Конотопі на 2019-2021 роки   

 34 

Про встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, 

енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної 

мережі комунальної власності   

 35 
Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік   

 36 

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

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

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

 37 Про план роботи міської ради на І півріччя 2022 року   

 38 

Про Звернення Конотопської міської ради до Президента України, Верховної 

Ради України щодо неприпустимості набрання чинності Закону України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» 

(реєстр.№ВР 5600)»   

 40 Про визначення замовника будівництва по об'єктам   

 41 Різне   

 42 Депутатський запит по безпритульним тваринам   

 43 Депутатський запит по ПТУ 20   

 44 Депутатський запит депутата Мусієнка І.О.   

 

 

0.2.Затвердження порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! У нас сьогодні чергова сесія, яку ми за 

домовленістю з вами, на ваше прохання, вирішили провести 

трішки раніше, на ній будемо розглядати основне питання - 

це бюджетне і зараз у нас є всі питання порядку денного, і 

вони вам роздані. 

Я знаю тільки, що одне питання, воно суто формальне, 

порядку денного, ще не роздане. Це питання про передачу 

повноважень про управління будівництвом наших 

спортивних об'єктів, щоб не ми це робили, а робило 



9 

управління капітального будівництва. Це розглянемо в кінці, 

нічого суттєвого такого немає, на ваш розсуд, але без цього, 

грубо кажучи, нам грошей не дадуть на будівництво, тобто 

не буде будуватися ні стадіон ніщо. Зрозуміло Тамара 

Михайлівна про що я? Тобто, щоб вони були замовниками 

робіт, виконавців шукали самі, тендер самі проводили, це 

їхнє таке бачення, це не наше. 

Ще перед початком хочу вибачитися перед Андрієм 

Франчуком, я вчора сказав, що це він сказав стосовно 

військових, що зняти пільги їм, якщо вони заберуть від нас 

податки, це сказав не він, я вибачаюся.  

У нас є звернення від депутатів, від депутатських фракцій, 

зокрема від "Слуги Народу". 

Товариство! Я зараз поставлю на голосування затвердження 

питань порядку денного і потім є прохання від депутатської 

фракції "Слуга Народу", щоб вони на початку зачитали 

звернення. Це їхнє прохання. Потім у нас ще є звернення від 

фракції "Європейська Солідарність", я думаю, в кінці. Не 

заперечуєте?   

Омельченко 

Тарас Павлович 

Це проект рішення. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так, проект рішення, в кінці ми його розглянемо. 

І є ще звернення від трудового колективу 20 училища, ми 

теж в кінці його поставимо, щоб не затягувати нам сесію. 

Єдине - тільки поставлю на початку звернення "Слуги 

Народу". 

Також хочу зробити оголошення, що у нас присутня депутат 

обласної ради Сизон Тетяна Анатоліївна і два ЗМІ - це 

"Правда тут" і "Перший прозорий". 

Товариство! Ставлю на голосування затвердження питань 

порядку денного, які вам роздані і плюс те рішення, щоб 

передати на УКБ області, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Затвердження порядку 

денного. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 16 СЕСІЇ 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного Доповідачі 

1.  Про бюджет Конотопської міської територіальної 

громади на 2022 рік 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна, 

Кошевецька Валентина 

Павлівна 

2.  Про затвердження програми економічного і 

соціального розвитку Конотопської міської 

територіальної громади на 2022 рік та наступні 

2023-2024 програмні роки 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна, 

Коваленко Олена 

Василівна 

3.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації 

Дубовик Любов Іванівна, 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

4.  Про затвердження площ, надання земельних ділянок 

суб’єктам господарювання згідно з виготовленою 

землевпорядною документацією 

Дубовик Любов Іванівна, 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

5.  Про затвердження площ та надання земельних 

ділянок громадянам згідно з виготовленою 

землевпорядною документацією 

Дубовик Любов Іванівна, 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

6.  Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачі їх у 

власність (2/3 голосів) 

Дубовик Любов Іванівна, 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

7.  Про припинення прав на земельні ділянки та 

продовження терміну дії договорів оренди землі 

Дубовик Любов Іванівна, 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

8.  Про надання дозволу на викуп у власність земельної 

ділянки 

Дубовик Любов Іванівна, 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

9.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення 

землевпорядної документації 

Дубовик Любов Іванівна, 

Дмитренко 

Оксана Іванівна 

10.  Про затвердження характеристики лоту та істотних 

умов продажу права оренди земельної ділянки 

Дубовик Любов Іванівна, 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

11.  Про затвердження Програми розвитку земельних 

відносин та охорони земель на 2022-2024 роки 

Дубовик Любов Іванівна, 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

12.  Про внесення змін до міської комплексної «Програми 

підтримки фізкультурно-спортивних заходів різного 

рівня та спортивних закладів Конотопської міської 

територіальної громади у 2021 році» 

Дубовик Любов Іванівна, 

Качура 

Ольга Олегівна 



11 

 

13.  Про внесення змін до міської комплексної «Програми 

підтримки фізкультурно-спортивних заходів різного 

рівня та спортивних закладів Конотопської міської 

територіальної громади у 2022-2024 роках» 

Дубовик Любов Іванівна, 

Качура 

Ольга Олегівна 

14.  Про уповноваження виконавчого комітету 

Конотопської міської ради на сплату судових витрат 

Дубовик Любов Іванівна, 

Коваль Анна Валеріївна 

15.  Про затвердження Положення про сектор з 

управління персоналом міської ради в новій редакції 

Дубовик Любов Іванівна, 

Коваль Анна Валеріївна 

16.  Про затвердження Положення про відділ міської ради 

з питань внутрішньої політики та організаційної 

роботи в новій редакції 

Дубовик Любов Іванівна, 

Коваль Анна Валеріївна 

17.  Про уповноваження виконавчого комітету 

Конотопської міської ради на сплату інфляційних 

витрат та виконавчого збору 

Дубовик Любов Іванівна, 

Коваль Анна Валеріївна 

18.  Про внесення змін до Програми підтримки органів 

самоорганізації населення на 2021-2025 роки 

Дубовик Любов Іванівна, 

Руденко  

Олена Анатоліївна 

19.  Про внесення змін до Програми забезпечення 

організаційної діяльності на 2021-2025 роки 

Дубовик Любов Іванівна, 

Руденко  

Олена Анатоліївна 

20.  Про внесення змін до Комплексної програми 

підтримки та соціального захисту учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил 

та членів їх сімей на 2019-2021 роки 

Ігнатенко Людмила 

Іванівна, 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

21.  Про внесення змін до Комплексної програми 

соціального захисту населення на 2017-2021 роки 

Ігнатенко Людмила 

Іванівна, 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

22.  Про внесення змін до Програми соціального захисту 

пільгових категорій населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2019-2021 роки 

Ігнатенко Людмила 

Іванівна, 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

23.  Про внесення змін до Програми соціального захисту 

пільгових категорій населення Конотопської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

Ігнатенко Людмила 

Іванівна, 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

24.  Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки» 

Ігнатенко Людмила 

Іванівна, 

Захарченко Лілія 

Миколаївна 
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25.  Про затвердження статуту КОМУНАЛЬНОЇ 

УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 

КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ у новій редакції та Порядку про проведення 

конкурсу на посаду директора КОМУНАЛЬНОЇ 

УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 

КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ у новій редакції 

Ігнатенко Людмила 

Іванівна, 

Захарченко Лілія 

Миколаївна 

26.  Про включення об’єкту комунальної власності до 

Переліку другого типу та укладення договору оренди 

нерухомого майна 

Самсоненко Світлана 

Анатоліївна, 

Зеленський Юрій 

Олександрович 

27.  Про передачу комунального майна в оперативне 

управління 

Самсоненко Світлана 

Анатоліївна, 

Зеленський Юрій 

Олександрович 

28.  Про включення об’єкту комунальної власності до 

Переліку другого типу та укладення договору оренди 

нерухомого майна по вул.Депутатській, 2 в м.Конотоп 

Самсоненко Світлана 

Анатоліївна, 

Зеленський Юрій 

Олександрович 

29.  Про затвердження Статуту комунального 

підприємства «Банно-пральний комбінат 

Конотопської міської ради» 

Самсоненко Світлана 

Анатоліївна, 

Клименко Альберт 

Дмитрович 

30.  Про внесення змін до Програми реформування та 

розвитку житлово-комунального господарства 

Конотопської міської територіальної громади на 

2021-2024 роки 

Самсоненко Світлана 

Анатоліївна, 

Клименко Альберт 

Дмитрович 

31.  Про затвердження Програми забезпечення медичним 

обслуговуванням населення комунальними 

некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

м.Конотоп на 2022-2024 роки 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна, 

Шульга Жанна Олегівна 

32.  Про внесення змін до Програми забезпечення 

медичним обслуговуванням населення комунальними 

некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

м.Конотоп на 2021 рік 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна, 

Шульга Жанна Олегівна 

33.  Про  внесення змін до Програми підтримки та 

розвитку малого і середнього  підприємництва у 

м.Конотопі на 2019-2021 роки 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна, 

Журавель 

Наталія Михайлівна 

34.  Про встановлення плати за доступ до об’єкта 

будівництва, транспорту, енергетики, кабельної 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна, 
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каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної 

мережі комунальної власності 

Коваленко Олена 

Василівна 

35.  Про внесення змін до бюджету Конотопської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна, 

Кошевецька Валентина 

Павлівна 

36.  Про внесення змін до рішення міської ради від 

21.12.2018 «Про затвердження програми 

економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 

2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки» (7 

скликання 32 сесія) 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна, 

Коваленко Олена 

Василівна 

37.  Про план роботи міської ради на І півріччя 2022 року Семеніхін Артем 

Юрійович 

38.  Про Звернення Конотопської міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України щодо 

неприпустимості набрання чинності Закону України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень» (реєстр.№ВР 5600)» 

Омельченко Тарас 

Павлович 

39.  Про визначення замовника будівництва по об'єктам Ігнатенко Людмила 

Іванівна, 

Захарченко Лілія 

Миколаївна 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного після того, 

як фракція "Слуга Народу" зачитає своє звернення. 

Мікрофон Юрію Марченку. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

 

Президент України Володимир Зеленський ініціював 

чергову програму підтримки людей і бізнесу в період 

карантину. Цього разу вона торкнеться мільйонів громадян 

України, котрі зможуть самостійно вирішити, яку сферу 

економіки підтримати з поміж тих, що постраждали від 

коронакризи найбільше. А саме, з 19 грудня, напередодні 

початку новорічних свят, всім вакцинованим від 

коронавірусу громадянам і які отримали дві дози вакцини, 

виплатять по 1000 гривень на віртуальні платіжні картки 

через додаток "Дія" за програмою, що отримала назву 

"є-підтримка". Ці гроші вони зможуть витрачати на власний 

розсуд: на придбання квитків в кіно, театр, музей, абонемент 

в спортзал, або ж купити квитки на внутрішній транспорт, 

залізничний або авіа. Також в Уряді заявили, що 1000 
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гривень може бути використана на придбання книг, а це і 

підтримка вітчизняних книговидавців, і потужна інвестиція у 

знання дітей і дорослих по всій Україні. Окрім того, 

Президент України Володимир Зеленський виступив за  

розширення програми на людей, які більше за інших 

потребують підтримки, а саме - голова держави дав 

доручення Уряду поширити дію програми "є-підтримка" на 

закупівлю ліків громадянами у віці 60 і більше років. Така 

можливість з'явиться вже у січні. Наголошуємо, що за всю 

історію нашої незалежної країни це перший випадок, коли 

влада в період кризи на пряму виділяє гроші своїм 

громадянам, щоб підтримати їх і ті сфери економіки, які 

постраждали найбільше. Хочу нагадати, що це не перший 

випадок, коли наша економіка переживає глибоку кризу. 

Таке вже було у 1998 році, в 2008 році, в 2014 році, але ще 

жодного разу влада не виділяла гроші людям, щоб 

допомогти їм пережити ці складні часи. Замість того, щоб 

наші опоненти не дочекавшись фінальних рішень, поспішали 

критикувати дану програму, яка лише була на етапі розробки 

і над якою продовжували працювати в Уряді, натомість 

результатом зусиль нашої команди стало те, що програма 

"є-підтримка" торкнеться практично всіх верств населення, 

молодь і громадяни середнього віку отримають можливість 

активно провести час чи подорожувати Україною, люди 

поважного віку зможуть придбати ліки чи зробити онукам 

подарунок у вигляді книги або скористатися можливістю 

взяти квитки на потяг і провідати родичів, яких давно не 

бачили. 

Таким чином, перевагами цієї програми зможе скористатися 

кожен, незалежно від того - живе він у великому місті чи в 

селі. Напередодні святкових днів, на які всі ми з вами 

чекаємо, хочемо побажати всім зустріти їх здоровими у колі 

рідних і близьких. Тому закликаємо вакцинуватися, бо лише 

повний курс щеплення гарантує, що найменше на 95% те, що 

Новий рік і Різдво ми проведемо вдома, а не в лікарняній 

палаті.  

Дякую за увагу! Бажаю всім міцного здоров'я! 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Переходимо до розгляду питань порядку 

денного. 
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1.Про бюджет Конотопської міської територіальної громади на 2022 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Ігнатенко 

Людмилі Іванівні, першому заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Проект рішення "Про бюджет Конотопської міської 

територіальної громади на 2022 рік" розроблений на основі 

прогнозу на наступні три роки, прийнятих цільових програм, 

Закону України "Про державний Бюджет", схвалений 

виконавчим комітетом Конотопської міської ради, 

розглянутий на бюджетній комісії та загальних зборах 

депутатів зі змінами та доповненнями. Просимо підтримати 

даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Шевченко Тетяні Григорівні. 

Шевченко  

Тетяна Григорівна 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданні 

профільної комісії, прошу підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції? В тому форматі, як у нас було все 

на комісії розглянуто і затверджено. Виключно в тому 

форматі, як було на комісії, підкреслюю. Немає.  

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про бюджет Конотопської 

міської територіальної громади на 2022 рік 

(Прийняте рішення додається). 

 

2.Про затвердження програми економічного і соціального розвитку 

Конотопської міської територіальної громади на 2022 рік та наступні 2023-2024 

програмні роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Ігнатенко 

Людмилі Іванівні, першому заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Проект рішення розглядався на профільних комісіях, прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це приведення у відповідність програми до прийнятого нами 

бюджету. 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Шевченко Тетяні Григорівні. 

Шевченко  

Тетяна Григорівна 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданні 

профільної комісії, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, пропозиції є? Відсутні. 

Ставлю на голосування одразу в цілому даний проект 
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рішення у відповідності до попереднього прийнятого 

проекту рішення, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку 

Конотопської міської територіальної громади на 2022 

рік та наступні 2023-2024 програмні роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Далі земельні питання. Там є  у нас одне спірне питання по 

проспекту Миру, 10а. Там є бачення у більшості депутатів, 

щоб там був не торгівельний якийсь об'єкт, а щоб там був 

будинок, і можливо, на 1-2 поверсі була комерція. Вчора 

вечором до мене підійшов Федченко і казав про те, що там 

треба буде внести зміни в цільове призначення земельної 

ділянки. Тому, коли ми дійдемо до цього проекту рішення, я 

прошу, щоб ви були готові виступити і пояснити депутатам. 

Тоді ми його або знімемо, або приймемо рішення, щоб ви 

зробили там ці зміни. 

Федченко 

Андрій Іванович 

Я хотів би одразу повідомити, що за таких підстав необхідно 

цей проект рішення, який ми планували виставити на торги, 

знімати взагалі, а проект рішення про надання дозволів 

доповнювати відповідним пунктом щодо зміни цільового 

призначення цієї земельної ділянки, щоб це ви врахували 

одразу.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це який проект рішення? 

 

Федченко 

Андрій Іванович 

Проект рішення про надання дозволів ми доповнюємо 

пунктом про зміну цільового... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це цей, що зараз будемо голосувати? 

 

Федченко 

Андрій Іванович 

 

Так. Це перше рішення. А саме рішення про аукціон, його 

треба взагалі знімати до того часу, поки не буде розроблена 

відповідна землевпорядна документація. 

 

3.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дубовик 

Любов Іванівні, керуючому справами виконкому. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Даний проект рішення був розглянутий всіма депутатськими 

постійними комісіями та на загальних зборах депутатів, 

зауважень та пропозицій не надходило, прошу підтримати. 

Семеніхін  Зараз ми проговорили по проспекту Миру, 10а, єдине, що 
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Артем Юрійович зараз буде зміна. Це те питання Федченко? Це сюди треба 

внести доповнення? 

Федченко 

Андрій Іванович 

Так. Це треба сюди доповнити пунктом додатковим. Я  

розклав аркуші, там де це формулювання звучить, тобто 

мова йде про надання дозволу Конотопській міській раді на 

зміну цільового призначення. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

У мене є пропозиція. Давайте, окремо воно йде і ми в нього 

просто внесемо зміни, буде пропозиція, як доповнення 

проголосуємо окремо і в цілому. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

У мене питання до земельного відділу. А чому вчора ми 

обговорювали це питання на загальних зборах, і у вас не 

було пропозицій. А сьогодні, коли ми прийшли в сесійну 

залу голосувати, є пропозиція зробити так чи зробити так? 

Тоді давайте приймемо його, внесемо зміни щодо 

торгівельного і житлового призначення, потім, якщо 

підготуєте чи зміните документацію, в подальшому внесемо 

зміни. Ну не можна так!  

Федченко 

Андрій Іванович 

Справа в тому, що якщо приймати зараз рішення, Ви кажете 

ми внесемо зміни, то це не можливо. Чому? Тому що, коли... 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Чому воно підготовлено? І вчора пройшли комісії всі і 

загальні збори. Я про це говорю. Чому Ви не доповіли 

міському голові вчора? 

Федченко 

Андрій Іванович 

Тарас Павлович! Вчора на загальних зборах пролунала 

інформація від голови. За результатом цієї інформації я 

підготував, яким чином це треба робити, якщо це буде 

робитись. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Давайте зробимо так. Якщо ми зробимо доповнення в те 

рішення і напишемо, що там вступає в дію це рішення 

стосовно торгів по оренді...  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Після того як буде.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так. Тобто ми внесемо зміни в рішення в те. Надамо дозвіл 

міській раді на зміну цільового призначення і після цього 

тоді ось це і це. Можна ж і так зробить і не знімати. 

Федченко 

Андрій Іванович 

Я вважаю, що так робити недоцільно, тому що ми там 

затверджуємо  лот. Лот - це той об'єкт... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Він вступає в дію. Ми напишемо, що вступає в дію, тобто 

розпочати відділу земельних ресурсів міської ради цю 

процедуру після зміни цільового призначення.  

Федченко 

Андрій Іванович 

Я зрозумів суть. Якщо ви вважаєте, що так краще і легше 

зробити для вас, то питань немає. 

Омельченко  Артем Юрійович! Давайте так. Зараз є пропозиція, все одно 
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Тарас Павлович нам потрібно готувати документацію. Зараз ми включаємо як 

доповнення до проекту рішення, яке ми зараз розглядаємо, 

цю пропозицію, а потім, коли ми дійдемо до аукціону, то 

вирішимо окремо це питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так. Тобто допишемо, що вступає в дію після виготовлення... 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Так. Як вирішить рада, а не земельний відділ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні. 

Коваленко  

Оксана Юріївна 

Дане рішення розглядалося на комісії, питань та зауважень 

не було. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

За ініціативи депутатів ставлю даний проект рішення на 

голосування за основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Доповнення звучить так: надати дозвіл відділу земельних 

ресурсів Конотопської міської ради на зміну цільового 

призначення земельної ділянки за адресою: проспект Миру, 

10а з метою, щоб там було під житлове будівництво... 

Федченко 

Андрій Іванович 

З будівництва та обслуговування будівель торгівлі на 

будівництво та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та 

ринкової інфраструктури. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ось так. Ця правка. Ставлю на голосування і прошу 

підтримати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення озвучене міським головою. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування в цілому даний проект рішення, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дубовик 

Любов Іванівні, керуючому справами виконкому. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Даний проект рішення розглядався на всіх комісіях, 

заперечень та зауважень не було, прошу підтримати. 
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 Обговорення питання (виступали: Семеніхін А.Ю., Дубовик 

Л.І., Федченко А.І.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні. 

Коваленко  

Оксана Юріївна 

Дане рішення розглядалося на комісії, питань немає, 

просимо винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо немає зауважень та запитань, ставлю на голосування 

одразу в цілому даний проект рішення, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, 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). 

 

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

виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дубовик 

Любов Іванівні, керуючому справами виконкому. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Даний проект рішення був розглянутий на всіх постійних 

депутатських комісіях, в тому числі на профільній комісії, 

профільна комісія пропонує пункт 8 виключити, у зв'язку з 

відсутністю правовстановлюючого документу на гараж. 

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, питань немає, 

просимо винести на голосування з виключенням пункту 8. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо не заперечуєте, я поставлю на голосування одразу в 

цілому даний проект рішення з урахуванням рішення комісії 

про виключення пункту 8. Не заперечуєте? 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому з 

виключенням пункту 8, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

6.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

та передачі їх у власність (2/3 голосів). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дубовик 

Любов Іванівні, керуючому справами виконкому. 

Дубовик  Нагадую депутатам, що тут 2/3 голосів. Даний проект 
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Любов Іванівна рішення розглядався на всіх депутатських комісіях, в тому 

числі, на профільній комісії, зауважень і пропозицій не 

надходило, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Що тут за земельні ділянки? Під будинками і гаражами? 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Тут різні - селянські господарства, гаражі в гаражних 

кооперативах, те, що надавали згоду, зараз вже виготовлена 

документація, і ми її затверджуємо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні. 

Коваленко  

Оксана Юріївна 

Дане питання розглядалося на комісії, просимо винести на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачі їх у власність (2/3 голосів). 

(Прийняте рішення додається). 

 

7.Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дубовик 

Любов Іванівні, керуючому справами виконкому. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Даний проект рішення розглядався всіма депутатськими 

комісіями і на загальних зборах, в тому числі і профільною 

комісією, всі вирішили винести на розгляд сесії, зауважень 

та пропозицій не надходило, прошу підтримати. 

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, зауважень не було. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо немає зауважень та заперечень, ставлю даний проект 

рішення на голосування в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення прав на 

земельні ділянки та продовження терміну дії договорів 

оренди землі. 

(Прийняте рішення додається). 
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8.Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дубовик 

Любов Іванівні, керуючому справами виконкому. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Цей проект рішення також розглядався всіма депутатськими 

комісіями і на загальних зборах депутатів, зауважень та 

пропозицій не надходило, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні. 

Коваленко  

Оксана Юріївна 

Дане рішення розглядалося на комісії, просимо винести на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо немає зауважень та заперечень, ставлю даний проект 

рішення на голосування в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на 

викуп у власність земельної ділянки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дубовик 

Любов Іванівні, керуючому справами виконкому. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Проект рішення розглядався всіма постійними 

депутатськими комісіями та загальними зборами депутатів, 

зауважень та пропозицій не надходило, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні. 

Коваленко  

Оксана Юріївна 

Дане рішення розглядалося на комісії, питань та зауважень 

не було, просимо винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауважень та пропозицій немає.  

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про відмову у наданні 

дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

10.Про затвердження характеристики лоту та істотних умов продажу права 

оренди земельної ділянки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дубовик 

Любов Іванівні, керуючому справами виконкому. 

Це те, що стосується проспекту Миру, 10а. Тут у нас будуть 

зміни, тому я поставлю за основу його голосувати, щоб 

вказати, що вступає в дію рішення після того, коли 
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відбудеться зміна цільового призначення.  

Дубовик  

Любов Іванівна 

Треба сформувати як це буде звучати, щоб записала 

редакційна комісія. Даний проект рішення розглядався на 

профільних комісіях і на загальних зборах депутатів, 

депутати пропонують винести на розгляд сесії. Якщо будуть 

зміни, то треба редагувати, щоб редакційна комісія записала, 

як це буде звучати. 

Коваль 

Анна Валеріївна 

Це рішення повинні зняти, оскільки зміниться 

характеристика об'єкту лоту і істотні умови договору 

оренди, які ми цим рішенням затверджуємо, і вартість 

зміниться. Тому я вважаю, що не можна зараз внести одним 

пунктом, що вступить в дію. Це не змінить нічого. Це 

рішення буде потім не правильним, оскільки в 

характеристику будуть внесені інші зміни, в істотні умови 

договору - інші зміни і ціна, вартість буде зовсім інша. Тому 

його треба зараз знімати з розгляду. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

А якщо ми внесемо туди поправку, що у відповідності до 

зміни цільового призначення?  

Федченко 

Андрій Іванович 

Це потягне за собою зміни всього - вартості, призначення, 

воно не доцільне. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Знімаємо тоді? 

 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Його краще переробити. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Згоден. Мікрофон Наталії Сергіївні. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Я саме це і хотіла сказати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування, щоб перенести питання 

на іншу сесію, коли буде готова зміна цільового призначення 

даної земельної ділянки. І це буде одночасно і доручення 

земельному відділу - одразу підготувати на сесію, коли буде 

змінена, щоб ми не тримали собі в пам'яті нагадування, а 

щоб ви одразу, коли зміна відбувається, то ви відразу 

виносите на сесію. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Перенесення питання на іншу сесію. 

 

11.Про затвердження Програми розвитку земельних відносин та охорони земель 

на 2022-2024 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дубовик 

Любов Іванівні, керуючому справами виконкому. 
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Дубовик  

Любов Іванівна 

Даний проект рішення розглядався всіма депутатськими 

постійними комісіями, в тому числі і профільною комісією, і 

на загальних зборах депутатів, зауважень та пропозицій не 

надходило, прошу підтримати, програма необхідна. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Коваленко Оксані Юріївні. 

Коваленко  

Оксана Юріївна 

Дане рішення розглядалося на комісії, питань і зауважень 

немає, просимо винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо немає зауважень і пропозицій, виношу на голосування 

даний проект рішення в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Програми розвитку земельних відносин та охорони 

земель на 2022-2024 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

12.Про внесення змін до міської комплексної «Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

Конотопської міської територіальної громади у 2021 році». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дубовик 

Любов Іванівні, керуючому справами виконкому. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Даним проектом рішення приводимо у відповідність 

програму, оскільки там в середині йдуть перекидки коштів. 

Якщо детально, то є там вільні кошти, які зекономлені на 

заробітних платах, їх необхідно у зв'язку зі збільшенням 

вартості енергоносіїв, перекинути на енергоносії. Також 21 

тисяча перекидається з кведу на квед.  

 Обговорення питання (виступали: Дубовик Л.І., Семеніхін 

А.Ю.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Багрянцевій Олені 

Юріївні. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Це питання, яке в книжці розглядалося на нашій профільній 

комісії, просимо винести на голосування, всі інші також 

просимо винести. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому з 

урахуванням того, що сказала Любов Іванівна, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

міської комплексної «Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та 
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спортивних закладів Конотопської міської 

територіальної громади у 2021 році». 

(Прийняте рішення додається). 

 

13.Про внесення змін до міської комплексної «Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

Конотопської міської територіальної громади у 2022-2024 роках». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дубовик 

Любов Іванівні, керуючому справами виконкому. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Даний проект рішення розглядався всіма комісіями, 

загальними зборами, зауважень не надходило. Відразу хочу 

додатково пояснити, щоб звернули депутати увагу чому ми 

вносимо зміни в нову програму. Тому що у нас по 

громадському бюджету, який у нас має отримати кошти, ми 

зняли кошти з однієї програми і тут ми доповнюємо 

строчкою 150 тис.грн. на книговидання "Літопис спорту". 

Прошу підтримати, зауважень не було. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Багрянцевій Олені 

Юріївні. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Дане питання розглядалося докладно на комісії, зауважень та 

доповнень не було, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауважень та заперечень немає.  

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

міської комплексної «Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та 

спортивних закладів Конотопської міської 

територіальної громади у 2022-2024 роках». 

(Прийняте рішення додається). 

 

14.Про уповноваження виконавчого комітету Конотопської міської ради на 

сплату судових витрат. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дубовик 

Любов Іванівні, керуючому справами виконкому. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Даний проект рішення розглядався постійними 

депутатськими комісіями, на загальних зборах депутатів, 

зауважень від комісій на яких я була присутня не надходило. 

Прошу винести на розгляд сесії. Тут немає персональних 

даних, справа в тому, що зараз судові рішення виконуються 
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набагато швидше і краще, оскільки судові виконавці є різні, 

тому для нас це може бути набагато дорожче, якщо ми не 

сплатимо самостійно, може обійтись для міської ради 

набагато дорожче, а так як у міської ради немає рахунків, то 

ви уповноважуєте виконавчий комітет сплатити ці кошти. 

Кошти не значні, персональних даних я називати не буду.  

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Оголошую про конфлікт інтересів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Шевченко Тетяні Григорівні. 

Шевченко  

Тетяна Григорівна 

Даний проект рішення був розглянутий, прошу підтримати. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Розглядалося це питання на засіданні комісії, пропозицій не 

було, пропонуємо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауважень та заперечень немає.  

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про уповноваження 

виконавчого комітету Конотопської міської ради на 

сплату судових витрат. 

(Прийняте рішення додається). 

 

 Обговорення проекту рішення "Про внесення змін до 

Положення про сектор з управління персоналом міської 

ради". Виступали (Семеніхін А.Ю., Дубовик Л.І., Коваль 

А.В.). 

Вирішили зняти з розгляду питання "Про внесення змін до 

Положення про сектор з управління персоналом міської 

ради". 

 

39.Зняти з розгляду питання "Про внесення змін до Положення про сектор з 

управління персоналом міської ради" 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Поставив на голосування питання про зняття з розгляду 

проекту рішення "Про внесення змін до Положення про 

сектор з управління персоналом міської ради". 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Зняти з розгляду питання "Про внесення змін 

до Положення про сектор з управління персоналом міської 

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

ради в новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дубовик 

Любов Іванівні, керуючому справами виконкому.  

Дубовик  

Любов Іванівна 

Проект рішення новий, але вони виготовлені буквально 

вчора, у зв'язку з тим, що були пропозиції регламентної 

профільної комісії і тому виготовлено в новій редакції. В 

одному рішенні прибираються нагороди, то в іншому 

положенні в новій редакції затверджуються, вони 

з'являються. 

Коваль 

Анна Валеріївна 

На загальних зборах вже були роздані ці проекти, тому 

питань не виникало на загальних зборах. 

 Обговорення питання (виступали Дубовик Л.І., Семеніхін 

А.Ю., Омельченко Т.П.). 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Запропонувала утворити не сектор з управління персоналом, 

а відділ.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що питання утворення відділу замість сектору 

обговорювалося на комісіях і можливо це буде розглянуто 

пізніше. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Дане питання розглядалося на загальних зборах, пропонуємо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, але в 

тому форматі, який був обговорений і затверджений 

профільною комісією міської ради, як комісія проговорила, я 

був присутній, я нічого проти не маю і підтримую, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Положення про сектор з управління персоналом міської 

ради в новій редакції. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

політики та організаційної роботи в новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дубовик 

Любов Іванівні, керуючому справами виконкому. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Прошу підтримати. Зміни, про які я сказала, доповнюється 

просто нагородами, якими буде займатися даний відділ. 

Семеніхін  Слово для інформації з даного питання надається голові 
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Артем Юрійович профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Просимо підтримати з урахуванням даних доповнень. 

Скажіть, будь ласка, чи залишаться всі люди, які працювали 

працювати далі? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми нікого не виганяємо. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Всі люди попереджені і їм запропоновані певні посади. Є 

розпорядження по багатьом, хто написав заяви, але ще 

написали заяви-погодження не всі на ті посади, що їм 

запропонували. Мені відомо, що сьогодні один працівник 

відмовився, тобто будемо вирішувати питання, щоб 

пропонувати далі, яке в неї буде бажання. Є питання тільки 

по Підлипному, оскільки сьогодні була атестація, так, ми 

розуміємо, що людина пропрацювала все життя, вона 

достатньо розумна, але в неї освіта не відповідає 

кваліфікаційним вимогам до цієї посади... Тобто, сьогодні 

ще нікого не звільнили, всі працюють, люди попереджені. 

Хто ще не попереджений, зараз вирішується з працівниками, 

будуть запропоновані інші посади.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо немає заперечень, то ставлю на голосування в цілому 

даний проект рішення, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

Положення про відділ міської ради з питань 

внутрішньої політики та організаційної роботи в новій 

редакції. 

(Прийняте рішення додається). 

 

18.Про внесення змін до Програми підтримки органів самоорганізації населення 

на 2021-2025 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дубовик 

Любов Іванівні, керуючому справами виконкому. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Даним проектом рішення просто вносяться зміни у зв'язку зі 

зміною в структурі, прізвище керівника змінюється, 

змінюється назва. Замінити слова "відділ організаційної та 

кадрової роботи міської ради (начальник Яременко Н.А.)" по 

тексту на "відділ з питань внутрішньої політики та 

організаційної роботи міської ради ". Даний проект рішення 

розглядався всіма депутатськими постійними комісіями та 

загальними зборами, зауважень і пропозицій не надходило. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 
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Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Дане питання розглядалося на засіданні комісії, пропозицій 

не виникало, тому пропонуємо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо немає зауважень та заперечень, ставлю на голосування 

в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми підтримки органів самоорганізації населення 

на 2021-2025 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

17.Про уповноваження виконавчого комітету Конотопської міської ради на 

сплату інфляційних витрат та виконавчого збору. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дубовик 

Любов Іванівні, керуючому справами виконкому. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Рішення про уповноваження виконкому сплатити інфляційні 

збитки. У нас на сьогодні розглядається приватним 

виконавцем дана справа і у нас вимагається вже з виконкому 

вся декларація про все майно, яке є у міській раді для того, 

щоб його стягувати. Щоб цього не допустити, тому що 

майно буде вибране найкраще і продано дуже дешево, 

враховуючи, як проходять у нас аукціони, що нам абсолютно 

не вигідно, нам простіше сплатити ті кошти, вони не значні, 

прізвищ не називаю, бо це є персональними даними і інших 

даних людини.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Це питання розглядалося, заперечень немає, тому просимо 

підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це інфляційні збитки, ми не виплачули скільки-то по 

рішенню суду і інфляційні нарахування відбулися, і маємо їх 

сплатити. Там теж кілька тисяч гривень, там не 100 тис.грн., 

там пару тисяч гривень. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про уповноваження 

виконавчого комітету Конотопської міської ради на 

сплату інфляційних витрат та виконавчого збору. 

(Прийняте рішення додається). 
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19.Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2021-2025 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Дубовик 

Любов Іванівні, керуючому справами виконкому. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Даний проект рішення розглядався депутатськими 

комісіями, на загальних зборах, зауважень і пропозицій не 

надходило. Ми внесли з вами зміну в програму на 2022-2024 

роки по спорту і молоді - 150 тисяч на літопис, на 

громадський бюджет доповнили, так ми їх знімаємо з цієї 

програми організаційної діяльності і перенесли туди. Це 

приводимо у відповідність.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Запропонував в пункті 8: "Відділу міської ради з питань 

внутрішньої політики та організаційної роботи (начальник 

_)" виключити прочерк і слово "начальник". 

Зробив зауваження, щоб ініціатори рішень готували 

пояснювальні записки до проектів рішень. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Ще була пропозиція регламентної комісії, там є помилка, в 

програмі допущена, було написано "комунальні ЗМІ". Слово 

"комунальні" треба прибрати, бо це дійсно незаконно і не 

грамотно.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Поліщук Оксані Анатоліївні. 

Поліщук  

Оксана Анатоліївна 

Комісія розглядала це питання, просимо підтримати 

враховуючи виправлення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування в цілому даний проект рішення з 

виправленнями, тобто без "комунальних" ЗМІ і без 

"начальник _", прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2021-2025 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

20.Про внесення змін до Комплексної програми підтримки та соціального 

захисту учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 

членів їх сімей на 2019-2021 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Ігнатенко 

Людмилі Іванівні, першому заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Зміни розглядалися на профільній комісії, зауважень, 

рекомендацій, пропозицій не надходило, просимо 

підтримати. 
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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 профільній комісії, зауважень 

не було, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауважень та заперечень немає.  

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Комплексної програми підтримки та соціального 

захисту учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил та членів їх сімей на 2019-2021 роки. 
(Прийняте рішення додається). 

 

21.Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту населення 

на 2017-2021 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Ігнатенко 

Людмилі Іванівні, першому заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Розглядалися дані зміни на профільній комісії, зауважень, 

пропозицій, рекомендацій не надходило, просимо 

підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Багрянцевій Олені 

Юріївні. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Дане питання дійсно розглядалося на комісії, зауважень не 

було, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та заперечення відсутні.  

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Комплексної програми соціального захисту населення 

на 2017-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

22.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 Ігнатенко 

Людмилі Іванівні, першому заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 
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Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Розглядався даний проект рішення на засіданні профільної 

комісії, зауважень, пропозицій, рекомендацій не надходило, 

просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Багрянцевій Олені 

Юріївні. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Дане питання дійсно розглядалося на нашій комісії, 

зауважень не було, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауважень та заперечень немає.  

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади 

на 2019-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

23.Про внесення змін до Програми соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Ігнатенко 

Людмилі Іванівні, першому заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Розглядався даний проект рішення на засіданні профільної 

комісії, зауважень, пропозицій, рекомендацій не надходило, 

просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Багрянцевій Олені 

Юріївні. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Профільна комісія це питання розглядала, доповнень та 

зауважень не було, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауважень та заперечень немає.  

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми соціального захисту пільгових категорій 

населення Конотопської міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки. 

(Прийняте рішення додається). 
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24.Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Ігнатенко 

Людмилі Іванівні, першому заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Розглядався даний проект рішення на засіданні профільної 

комісії, зауважень, пропозицій не надходило, просимо 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Багрянцевій Олені 

Юріївні. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Дане питання на профільній комісії розглядалося, зауважень 

та питань не було, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо немає зауважень та заперечень, ставлю на голосування 

даний проект рішення в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми «Освіта Конотопської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки». 

(Прийняте рішення додається). 

 

25.Про затвердження статуту КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ у новій редакції та Порядку про проведення конкурсу на 

посаду директора КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ у новій редакції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Ігнатенко 

Людмилі Іванівні, першому заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Даний проект рішення було розглянуто на засіданні 

профільної комісії, зауважень, пропозицій, рекомендацій не 

надходило, просимо 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 профільній комісії, 

зауважень не було, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауважень та заперечень немає.  

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 31, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження статуту 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 

КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ у новій редакції та Порядку про проведення 

конкурсу на посаду директора КОМУНАЛЬНОЇ 

УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 

КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ у новій редакції. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

укладення договору оренди нерухомого майна. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Самсоненко Світлані Анатоліївні, т.в.о. заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Самсоненко  

Світлана Анатоліївна 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 

зауважень та пропозицій не було, прошу винести на 

голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Дане питання розглядалося на комісії, зауважень не 

надходило, просимо винести на голосування та підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження та пропозиції? Відстуні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

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

комунальної власності до Переліку другого типу та 

укладення договору оренди нерухомого майна. 

(Прийняте рішення додається). 

 

27.Про передачу комунального майна в оперативне управління. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Самсоненко Світлані Анатоліївні, т.в.о. заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Самсоненко  

Світлана Анатоліївна 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, у 

членів профільної комісії була пропозиція підготувати 

проект рішення про укладання договору оренди нерухомого 

майна по вулиці Депутатська, 2. Проект рішення 

підготовлений і буде винесений наступним за цим рішенням. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, зауважень 

не надходило, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо немає зауважень та заперечень, ставлю на голосування 

даний проект рішення в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про передачу комунального 

майна в оперативне управління. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

укладення договору оренди нерухомого майна по вул.Депутатській, 2 в 

м.Конотоп. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Самсоненко Світлані Анатоліївні, т.в.о. заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Самсоненко  

Світлана Анатоліївна 

Проект рішення прошу винести на голосування. Дане 

питання на комісії не розглядалося, проговорювалося на 

загальних зборах. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

На загальних зборах говорили, щоб був договір обов'язково 

після того, коли буде, тому що зараз ми віддали цим 

попереднім рішенням це майно в... 

Самсоненко  

Світлана Анатоліївна 

Оперативне управління денному центру. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

А тепер, щоб мали підстави знаходитись, я пам'ятаю ваше 

прохання (звертається до Губенко Н.С.), щоб там було не 5 

років, але нам потрібно спочатку це питання проголосувати 

за основу, а потім ви свої пропозиції дасте.  

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Так, ці зміни виникли пізніше, на комісії не розглядалося, 

але розглядалося на загальних зборах, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович  

Це щоб мав договір, у нас Пенсійний фонд немає договору 

оренди приміщення, нашого комунального, а це, щоб ми 

уклали з Пенсійним фондом договір оренди приміщення, 

щоб вони могли нам сплачувати за комуналку, тепло, 

відшкодування. 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про включення об’єкту 

комунальної власності до Переліку другого типу та 

укладення договору оренди нерухомого майна по 

вул.Депутатській, 2 в м.Конотоп. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Враховуючи прохання Пенсійного фонду України в 

м.Конотопі, враховуючи те, що вони вкладують державні 

кошти в розбудову цього приміщення, вони його за ці 20 

років відремонтували капітально, і так як вони являються 

державною установою, які обслуговують майже 30 тисяч 

наших пенсіонерів, то вношу таку правку, що строк оренди в 

рішенні написано 5 років, Пенсійний фонд просить на 25 

років, і вважаю, що це правильно, довгостроковий договір 

оренди дасть можливість надалі вкладувати державні кошти 

в розбудову і утримання цього приміщення.  

 Обговорення питання (виступали: Семеніхін А.Ю., Губенко 

Н.С., Коваль А.В.).  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування правку Наталії Сергіївни, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 14, Проти – 3, Утрим. – 6. 

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

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

комунальної власності до Переліку другого типу та 

укладення договору оренди нерухомого майна по 

вул.Депутатській, 2 в м.Конотоп. 

(Прийняте рішення додається). 

 

29.Про затвердження Статуту комунального підприємства «Банно-пральний 

комбінат Конотопської міської ради». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Самсоненко Світлані Анатоліївні, т.в.о. заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Самсоненко  

Світлана Анатоліївна 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 

прошу винести на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Дане питання розглядалося на комісії, зауважень та 

пропозицій не надходило, просимо винести на розгляд сесії. 
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Яременко  

Олег Володимирович 

Хочу зробити зауваження, там треба правильно поставити 

кому, бо виходить, що ми даємо не 50 тисяч, а 50 мільйонів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

З урахуванням цієї правки, мова йде про 50 тисяч, а не 50 

млн., ставлю на голосування в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ-Про затвердження Статуту 

комунального підприємства «Банно-пральний комбінат 

Конотопської міської ради». 

(Прийняте рішення додається). 

 

30.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 

Самсоненко Світлані Анатоліївні, т.в.о. заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Самсоненко  

Світлана Анатоліївна 

Даний проект рішення на профільній комісії не розглядався, 

але розглядався, зокрема, на бюджетній комісії, пропозицій і 

зауважень до мене особисто не надходило, прошу винести на 

голосування. Це приводиться у відповідність і по бані, і те, 

що Тарас Павлович Омельченко озвучував. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Марченку Юрію 

Миколайовичу. 

Марченко  

Юрій Миколайович 

Дане питання не розглядалося комісією, просимо винести на 

розгляд депутатів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Це питання по питній воді, є ініціатива 

Президента про питну воду, тобто додаткові свердловини, у 

нас є така можливість, якщо в п'ятницю все нормально буде, 

то можна буде робити оголошення про старт. Також нам Ігор 

Федорович Молоток допомагає з однією свердловиною по 

ДФРР. Тут просто ще свердловина буде.  

Самсоненко  

Світлана Анатоліївна 

Там, де система теплозабезпечення міста вноситься пункт 8 

"Коригування Схеми теплопостачання міста Конотоп на 

період 2020-2029 років". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Питна вода і теплопостачання міста. Це те, що КП 

"Теплогарант" ініціював, щоб передивитися систему 

теплопостачання. 

Самсоненко  

Світлана Анатоліївна 

І зміни вносяться у пункт "Системи водопостачання та 

водовідведення міста". Це в пункт 1 та пункт 2, там кошти. 

Коханов  

Максим 

Зміни стосуються стосовно програми "Питна вода", є така 

програма і фракція "Слуга Народу" спільно з народним 
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Олександрович депутатом України від "Слуги Народу" Олександром 

Качурою та міжфракційною асоціацією "Питна вода" 

пропрацювали дане рішення, вже вони приїжджали до міста, 

ми зустрічалися з Артемом Юрійовичем, зустрічалися з 

начальником водоканалу, і завтра буде фінальний етап 

перемовин, і ще готові залучити порядком 30 мільйонів на 

будівництво артсвердловини по вулиці М.Немолота, на 

реконструкцію КНС по вул.Деняка та на будівництво 

свердловини в селі Підлипне. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

І свердловини на Загребеллі. 

Коханов  

Максим 

Олександрович 

Ні. Ви пам'ятаєте, що начальник водоканалу сказав, що там 

неможливо і замість цього ми робимо другу на 

вул.М.Немолота. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ні. Він сказав, що він поки що на той момент не може дати 

точну відповідь.. 

Коханов  

Максим 

Олександрович 

Так. Але я потім ввечері з ним розмовляв, він сказав, що це 

неможливо. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Мені він такого ще не казав. Добре, з цим завтра 

розберемося.  

Ставлю на голосування даний проект рішення на 

голосування в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, 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. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

У зв'язку з тим, що не всі депутати виступили з даного 

питання, міський голова зупинив голосування і повідомив, що 

дане питання буде переголосоване. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Питання в тому, що дане рішення не було не озвучене, не 

надане на засідання профільної комісії. І такі питання, де 

кошти мільйонами перераховуються, заносяться, виносяться, 

хіба можна розглядати з голосу? Все добре, ми міняємо 

схему теплопостачання міста, яку скоригували в минулому 

році, хоча б слово хтось може сказати по цьому питанню чи 

ні?  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я хочу сказати, що дійсно, це питання піднімалося ще, якщо 

казати про схему теплопостачання, то був лист від 

підприємства "Теплогарант" третього або другого грудня 

цього року, але, на жаль, управління житлово-комунального 
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господарства проігнорувало цей лист. Це питання 

піднімалося на бюджетній комісії. Чому? Тому що зараз 

надійшла інформація від Держенергоефективності України 

на департамент житлово-комунального господарства 

Сумської ОДА по збору інформації щодо майбутнього 

проекту великої термомодернізації. І єдиний, хто зацікавився 

цим питанням в Сумській області, - це виконком 

Конотопської міської ради. Вже розмовляли з головою 

Сумської ОДА, з керуючим заступником, з департаментом 

про те, що на базі Конотопа в майбутньому, якщо є така 

зацікавленість міста, можливо робити все для програми 

термомодернізації. Для цього нам потрібно, зараз з бюджету 

ми нічого не виділяємо, а просто показуємо в програмі 

реформування ЖКГ строку "Коригування схеми 

теплопостачання", яка була розроблена Сумським 

державним університетом, і з професором Сотником вчора 

була розмова щодо майбутнього коригування, тому що 

змінилися за два останні роки і ціна на газ, і всі інші 

питання.  

В подальшому те, що стосується питної води, ми теж не 

виділяємо кошти з бюджету, але якщо ми хочемо брати 

участь в державних програмах, ми, як громада, повинні 

проявити зацікавленість хоча б в програмі, щоб ми могли 

показати, що ми дійсно готові в разі виділення коштів з 

державного бюджету України на співфінансування 

відповідно до програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства.  

На жаль, дійсно, Наталія Сергіївна права, що цей проект 

рішення не розглядався на профільній комісії по ЖКГ. У 

мене це ж питання вчора було і до управління ЖКГ, чому 

вони, знаючи вчора з обіду і розглядаючи це питання на 

бюджетній комісії, чому члени комісії з питань ЖКГ не були 

проінформовані про цей проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

На нараді я про це говорив. 

Ставлю на голосування ще раз даний проект рішення, прошу 

голосувати. 

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

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). 
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31.Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

м.Конотоп на 2022-2024 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Ігнатенко 

Людмилі Іванівні, першому заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Даний проект рішення було розглянуто на засіданні 

профільної комісії, зауважень, пропозицій, рекомендацій не 

надходило, просимо підтримати. 

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 профільній комісії, зауважень 

не було, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення є? Відсутні. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров’я м.Конотоп на 

2022-2024 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

32.Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

м.Конотоп на 2021 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Ігнатенко 

Людмилі Іванівні, першому заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Додатковий  проект рішення було розглянуто на засіданні 

профільної комісії, зауважень, пропозицій, не надходило, 

просимо підтримати.  

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 профільній комісії, зауважень, 

доповнень не було, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення? Немає. 

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

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров’я м.Конотоп на 2021 

рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

33.Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва у м.Конотопі на 2019-2021 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Ігнатенко 

Людмилі Іванівні, першому заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Даний проект рішення було розглянуто на засіданні 

профільної комісії, зауважень, пропозицій, рекомендацій не 

надходило, просимо 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 винести на 

розгляд сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауваження, заперечення? Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва у м.Конотопі на 2019-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

34.Про встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, 

енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної 

мережі комунальної власності. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Ігнатенко 

Людмилі Іванівні, першому заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Даний проект рішення було багатогранно обговорено на 

засіданні профільної комісії, зауважень, пропозицій, 

рекомендацій не надходило, просимо підтримати.  

Семеніхін  Слово для інформації з даного питання надається голові 
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Артем Юрійович профільної постійної комісії Рошковану Андрію 

Георгійовичу. 

Рошкован  

Андрій Георгійович 

Пане головуючий, шановні депутати, оголошую про 

конфлікт інтересів та прошу надати слово заступнику голови 

комісії пану Назаренку. 

Назаренко Ігор 

Михайлович 

 

Комісія розглянула дане питання, але у зв'язку з тим, що 

голова даної комісії Рошкован Андрій Георгійович має 

конфлікт інтересів по даному питанню, комісія рекомендує 

викласти пункт 4 даного рішення в наступній редакції: 

"Контроль за виконанням даного рішення покласти на 

постійну депутатську комісію з питань промисловості, 

транспорту та зв'язку, підприємництва, торгівлі та надання 

послуг" і виключити ім'я Рошкован Андрій Георгійович. 

Рошкован  

Олександр Георгійович 

Також повідомляю про конфлікт інтересів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому з урахуванням того, що сказав пан Назаренко, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про встановлення плати за 

доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, 

кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової 

розподільної мережі комунальної власності. 

(Прийняте рішення додається). 

 

35.Про внесення змін до бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Слово для інформації з даного питання надається Ігнатенко 

Людмилі Іванівні, першому заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Даний проект рішення з доповненнями було обговорено 

вчора на бюджетній комісії і на загальних зборах депутатів. 

З урахуванням всіх зауважень, доповнень, рекомендацій, які 

вам роздані, просимо прийняти. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Шевченко Тетяні Григорівні. 

Шевченко  

Тетяна Григорівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданні 

профільної комісії, прошу підтримати з урахуванням тих 

доповнень, які вам роздані. 

 Обговорення питання щодо фінансування КП КТУ 

(виступали: Омельченко Т.П., Семеніхін А.Ю.). 

Семеніхін  Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому з 
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Артем Юрійович урахуванням правок бюджетної комісії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

бюджету Конотопської міської територіальної громади 

на 2021 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

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

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

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

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Ігнатенко 

Людмилі Іванівні, першому заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Ігнатенко  

Людмила Іванівна 

Даний проект рішення розглядався на засіданні профільної 

комісії, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це технічний проект рішення, який приводить у 

відповідність все по прийняттю і змін до бюджету. 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Шевченко Тетяні Григорівні.  

Шевченко  

Тетяна Григорівна 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданні 

профільної комісії, просимо підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауважень та заперечень немає.  

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

рішення міської ради від 21.12.2018 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку 

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

роки» (7 скликання 32 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

37.Про план роботи міської ради на І півріччя 2022 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Проект рішення, який вивчався всіма комісіями міської ради, 

і в кількох депутатів Конотопської міської ради є 

доповнення до цього проекту рішення, зокрема в тій частині, 

що ми по бюджету не передбачили кількох напрямків. Один 

з головних напрямків - це КП "Теплогарант". Нам потрібно 

буде все одно повернутися 27 січня, якщо мені не зраджує 

пам'ять, повинна бути сесія міської ради, і ми маємо тут 

повернутися і розглянути питання:  

Перше - КП "Теплогарант";  
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Друге - наші військові, це їм допомога, вони у нас платники 

податків; це наші пожежники, які до нас зараз більше 

податків почали сплачувати; поліція і так далі.  

Тобто, ми маємо переглянути всю цю програму і віднайти 

можливість все ж таки по КП "Теплогарант" закрити питання 

і вирішити питання платників податків. Це перше. 

Друге. Обов'язково ми маємо включити в план роботи на 

перший місяць, на перше півріччя, питання підтримки 

протидії поширенню народжуваності і розмноженню 

безпритульних тварин, регулювання чисельності 

безпритульних тварин. 

Також у нас обов'язково повинно бути прийняте рішення 

нами і остаточно обговорено, і затверджено - це по 

комунальній техніці. Ми маємо остаточно домовитися про 

те, як воно буде все формуватися, звідки що робитись. 

Рошкован  

Андрій Георгійович 

Дане питання розглядалося на комісії і була пропозиція 

доповнити план роботи міської ради на перше півріччя 

розробкою програми створення та забезпечення 

функціонування системи збирання та утилізації побутових 

хімічних джерел струму на території Конотопської міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Так. Це також доповнити. Товариство! Ті доповнення, які я 

зараз озвучив, озвучив голова комісії Андрій Рошкован, 

якщо ви не заперечуєте, щоб ми проголосували цей проект 

рішення з доповненням цих пунктів, щоб ми це собі 

запланували. Не заперечуєте? 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Повідомила про технічну помилку в рішенні (замість 2022 

року вказаний 2021 рік). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Вважаємо, що це 2022 рік.  

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому з урахуванням того, що було озвучено, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про план роботи міської 

ради на І півріччя 2022 року. 

(Прийняте рішення додається). 

 

38.Про Звернення Конотопської міської ради до Президента України, Верховної 

Ради України щодо неприпустимості набрання чинності Закону України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» 

(реєстр.№ВР 5600)». 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається 

Омельченку Тарасу Павловичу, депутату міської ради. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Шановні депутати! До вашої уваги проект рішення "Про 

Звернення Конотопської міської ради до Президента 

України, Верховної Ради України щодо неприпустимості 

набрання чинності Закону України "Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень" (реєстр.№ВР 5600)".  

В чому суть, якщо коротко? Я спілкувався буквально в 

понеділок з народним депутатом Синюткою, і проблема в 

тому, що цей Закон і зміни в Податковий кодекс були 

прийняті, але багато хто з депутатів просто навіть не знав, 

що в цьому Законі прописано. Ми сьогодні всі разом 

приймали бюджет і ми знаємо, що бюджет у нас не тільки не 

доскональний, а там багато дефіцитних питань, які ми зараз з 

вами не можемо вирішити, і це більш питання не до 

виконавчої влади міста, а до держави, тому що, на жаль, так 

у нас по вертикалі влади, що ми користуємся законами, які 

приймає Верховна Рада. І фінансовий ресурс нашої громади 

зменшується, в 2021 році він став менше, а в 2022 році він 

буде ще набагато менший. Тому 30 листопада 2021 року 

Верховна Рада України схвалила в другому читанні і в 

цілому Закону України "Про внесення змін до Податкового 

кодексу". За експертною оцінкою провідних бізнес-асоціацій 

українських і іноземних підприємців, інвесторів, 

роботодавців, платників податків - у т.ч. Європейської Бізнес 

Асоціації, Американської торгової палати, Спілки 

українського бізнесу - даний закон, по суті, є оголошенням 

податкового терору. Він кардинально розширює права 

працівників Державної податкової служби України, повертає 

до життя, які були до 2014 року. Зокрема, згаданий проект 

передбачає: 

1)списання податкових боргів з рахунків підприємств без 

рішення суду (на 91-й день заборгованості). Ми буквально 

вчора з міським головою обговорювали питання нашого 

водоканалу, і у нас є загроза в тому, що це підприємство 

може зупинитися в наступному році, якщо цей проект 

Закону буде введено в дію.  

2)право Державної податкової служби надсилати запити не 

за фактом порушення, а за підозрою у несплаті податків - 

запити ДПС перетворяться на інструмент тиску на бізнес з 
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метою отримання хабарів. 

3)заборону на виїзд за кордон директора підприємства, що 

має заборгованість із сплати податків. 

4)стягнення податку на прибуток наперед, шляхом заборони 

включати 50% збитків минулого року, що мали б зменшити 

базу оподаткування. Це стосується наших комунальних 

підприємств в разі отримання, наприклад, різниці в тарифах. 

Впевнені, що такі кроки суттєво погіршать бізнесовий та 

інвестиційний клімат України, який вже суттєво постраждав 

через пандемію коронавірусу і економічну кризу, призведуть 

до зростання рівня корупції і порушення основних прав і 

свобод людини. 

Також звертаємо Вашу увагу, що вищезазначений закон 

суттєво збільшує податковий тиск на сільськогосподарських 

виробників, на малий бізнес та створює суттєві інфляційні 

ризики, призведе до тонізації виробництва та збуту 

сільгосппродукції.  

В тому числі, тут є збільшення плати за використання 

радіочастотами на 5%, що призведе до подорожчання 

мобільного зв'язку. Таким чином, порушено меморандум з 

провідними операторами мобільного зв'язку, який уряд 

підписав в 2019 році. 

У зв'язку з зазначеним вище, звертаємося: 

До Верховної Ради України з вимогою поставити на 

голосування та підтримати проект постанови "Про 

скасування рішення Верховної Ради України від 30.11.2021 

про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону 

України "Про внесення змін до Податкового кодексу 

України"; 

До Президента України - з вимогою повернути Закон 

України "Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів" до Верховної Ради і 

застосувати право вето. 

Прошу підтримати, бо це, в тому числі, питання нашого 

бізнесу і виживання нашої територіальної громади.  

Дякую вам! 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це підтримка бізнесу, підтримка підприємців. 

Товариство! Ставлю на голосування дане звернення, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про Звернення 

Конотопської міської ради до Президента України, 



46 

Верховної Ради України щодо неприпустимості 

набрання чинності Закону України «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр.№ВР 

5600)». 

(Прийняте рішення додається). 

 

40.Про визначення замовника будівництва по об'єктам. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У нас лишилося крайнє рішення.  

Слово для інформації з даного питання надається Ігнатенко 

Людмилі Іванівні, першому заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Ігнатенко 

Людмила Іванівна 

Да вашої уваги пропонується проект рішення "Про 

визначення замовника будівництва по об'єктам", а саме: 

Визначити замовником та розпорядником бюджетних коштів 

виконання робіт по об'єктах: "Реконструкція стадіону 

"Юність" в м.Конотоп (коригування)" та "Нове будівництво 

багатофункціонального спортивного комплексу по 

вул.Успенсько-Троїцькій, 61 м.Конотоп, Сумської області" - 

Департамент капітального будівництва Сумської обласної 

державної адміністрації. 

Управлінню освіти Конотопської міської ради Сумської 

області передати Департаменту капітального будівництва 

Сумської обласної державної адміністрації 

проектно-кошторисну документацію по об'єктах, зазначених 

у п.1 цього рішення. 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на 

першого заступника міського голови (Л.Ігнатенко) та на 

постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, 

духовності, сім'ї та молоді, фізичної культури та спорту, 

засобів масової інформації, соціального захисту населення, 

праці, охорони здоров'я, материнства і дитинства (голова Т. 

Гребеник). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Суть цього рішення полягає в тому, що ми розробили ПКД 

на стадіон "Юність", новий, дасть Бог, буде, якщо із нардепів 

ніхто заважати не буде, і проект спортивного комплексу на 

території стадіону "Локомотив". Ми розробили і ми є по суті 

розпорядниками коштів тих, які мають надійти із ДФРР, 

соцеконому, спортивних програм тощо, тобто з державного 

бюджету, але область нам говорить… Вони будуть приймати 

рішення, хто буде підрядником, хто буде виконавцем робіт, 



47 

що вони будуть розпорядниками коштів, вони хочуть, щоб 

ми прийняли це рішення.  

 Обговорення питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про визначення замовника 

будівництва по об'єктам. 

(Прийняте рішення додається). 

 

41.Різне. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У нас лишилося ще одне звернення. Всі питання порядку 

денного розглянуті? Всі. Значить одне звернення ми маємо 

заслухати. 

Степаненко Валерія Шановні депутати! Добрий день! Степаненко Валерія, 

громадська організація "Друзі тварин". Я хочу, щоб ви мене 

уважно послухали і почули. В місті існує дуже важлива 

проблема з бездомними тваринами, кажу конкретно про 

собак. Це є небезпека, це є укуси, це є в майбутньому сказ, 

це є дуже велика проблема і вона може вибухнути, і ви цього 

не очікуєте. Я впевнена, що неодноразово до вас зверталися 

люди на ваших округах, можете перевірити журнал служби 

066, кожного дня мешканці, які за вас голосували, 

звертаються з проблемою щодо укусів, діти бояться, 

неможливо пройти. Це дуже важлива проблема. Я прошу 

мене почути. Наша організація допомагає як може, але у нас 

немає ресурсів, ми існуємо тільки на благодійні внески, це 

копійки. Зараз ми ініціювали створення центру перетримки і 

одобції тварин. І ми вже проблему з бездомними собаками 

своїми власними силами частково вирішуємо. Конкретно, ми 

вже забрали туди стаю собак, яка була біля дитячої 

площадки і діти боялися, і був ризик, що діти будуть 

покусані. Ми цих тварин забрали, ви розумієте, що ми прості 

люди, у нас немає грошей і ресурсів, але ми намагаємося 

створити цей центр. Ми орендували невелику територію, там 

є будівлі, але ми привезли з того садочку, від тієї дитячої 

площадки тварин туди, але там немає огорожі. Тобто, 

тварини знову представляють загрозу вже в тій місцевості. 

Шановні депутати, дуже вас просимо нам допомогти, 

підтримати нашу ініціативу, яку, в принципі, повинна 

виконувати місцева влада. Ми просимо конкретно 200 тисяч 

на огорожу. Тобто, щоб ми могли агресивних тварин, які є 
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небезпечні і люди будуть до вас звертатися, щоб ми могли 

забирати цих тварин туди і перетримувати. 200 тисяч - це 

огорожі і вольєри. Якщо ви не підтримаєте нас, то ми тоді 

вмиваємо руки, і це буде апокаліпсис. Тварини будуть 

бігати, тварини будуть кусати дітей, люди будуть звертатися 

до вас. Ще такий момент, дуже важливий, вийшов Закон 

2351, якщо я не помиляюся, там повна заборона евтаназії, як 

метод регулювання чисельності вуличних тварин. Тобто, та 

ганебна практика відлову і вивіз до Харкова на вбивство, на 

евтаназію, вже більше її не буде. Цілком патова ситуація. 

Тварин дівати нікуди, вбивати їх не можна, вивозити їх не 

можна. Ми намагаємося допомогти, тому, будь ласка, 

допоможіть нам. 200 тисяч на огорожі і на вольєри.  

Коханов  

Максим 

Олександрович 

Підтримав пані Валерію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми не можемо просто так взяти і віддати 200 тисяч комусь. 

Вони не лежать десь в сейфі, дістав і дав. Це відповідна 

повинна бути програма і так далі. І ми запланували в план 

діяльності нашої міської ради на перший місяць, на 27 число 

і зараз я даю відповідному профільному заступнику 

доручення, на даний момент це Світлана Самсоненко, 

зайнятися цим питанням, з'їздити туди, подивитися що до 

чого і як це може бути. Пані Валерія, у мене є особиста, я 

думаю багато хто з депутатів підтримає, порада вам - якщо 

Ви займаєтеся цим напрямком, і ми за це Вам всі вдячні, 

будь ласка, коли Ви робите політизацію цієї теми, тобто там 

один табір, другий табір, третій табір, це ця тема, яка 

об'єднує всі політичні сили, незалежно як вони називаються 

чи хто в ній є, об'єднує всі: і "За Майбутнє", і "ЄС", і 

Свободу, і ОПЗЖ, і "Слугу Народу", і "Батьківщину", всіх 

об'єднує. І немає жодного депутата в депутатському корпусі, 

який проти того, щоб вирішити це питання. Виходячи з 

цього, я Вас прошу, йдуть вибори, не йдуть вибори, Ви то з 

одними, то з іншими, а потім, розумієте, воно в політичному 

полі комусь плюс, комусь мінус і починається розділ. Не 

можна розділяти людей.  

Степаненко Валерія Я з Вами згодна. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ось. Як Ви тільки йдете в політику, якусь політичну партію, 

треба займатися політикою, або треба займатися тваринами. 

Якщо Ви любите тварин і хочете ними займатися, ми вам всі 

допоможемо, всі хто тут є, я в тому числі. Але, якщо хочете в 
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політику, то тоді йдіть в політику. 

Степаненко Валерія Ні. Ми будемо займатися тваринами. Нам політика не цікава. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це моя особисто вам порада. 

Сірик  

Олександр Васильович 

Пані Валерія, у мене до Вас запитання стосовно 200 тисяч. 

Це розрахунок по чому, як Ви його визначили? Можливо там 

більше потрібно? Яка довжина там цього паркану, скільки 

вольєрів потрібно, якою площиною, з якого матеріалу? Ми 

це повинні хоча б побачити. Я ж кажу, можливо, це навіть і 

більше потрібно коштів. 

Степаненко Валерія Це потрібно більше коштів, але це по мінімуму розрахунок, 

ми його надамо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пан Сірик задав це питання не просто так. Вони зараз 

отримали нове обладнання, це ЖРЕП "Житлосервіс". Грубо 

кажучи, по деревині ми, можливо, поговоримо з лісгоспом, 

щось вони допоможуть, десь хтось ще чимось допоможе, 

щоб не чіпати бюджет, бо за бюджет є величезна 

відповідальність перед громадою і перед правоохоронними 

органами. Тобто, якщо є обладнання відповідне для обробки 

деревини у нашому підприємстві, ми можемо це зробити 

своїми руками, і це буде не більше коштів, і депутати всі 

проголосують за це 100%, і ні в кого не буде якоїсь підозри, 

що хтось десь якусь копійку дів. Я цього не думаю і не кажу, 

я кажу, що це може спростить і пришвидшить цей процес.    

Омельченко  

Тарас Павлович 

Підтримав пані Степаненко і підтримав міського голову 

щодо підготовки програми регулювання чисельності 

безпритульних тварин у м.Конотоп. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Абсолютно зараз не правильно, що на трибуні зараз говорить 

представник громадської організації, а не представники 

управління ЖКГ нашого міста. Питання не політичне, 

підтримуємо повністю міського голову, підтримуємо слова 

Артема Юрійовича про те, що всі депутати абсолютно за те, 

щоб організувати правильно цю роботу, підтримуємо те, що 

міський голова дав доручення відповідним службам 

розробити і те, що ми розглянемо це питання далі і також 

оголошуємо депутатський запит фракції депутатів "За 

Майбутнє", усний, те, що щойно сказала пані Валерія. 

Просимо міського голову поставити його на голосування, а 

депутатів підтримати.  

Дякую! 

 Обговорення питання (виступали: Семеніхін А.Ю., 

Степаненко В.). 
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Беспала  

Ольга Віталіївна 

Артем Юрійович! Ви дали доручення, просимо ще і як 

запитом депутатським депутатів підтримати те, що сказала 

пані Валерія. Якщо там сума не 200 тисяч, давайте 

оговоримо про облаштування огородження і вольєрів. 

Степаненко Валерія Ви зрозумійте, 200 тисяч - це копійки. Нам потрібна огорожа 

і вольєри, нам все-одно, яким шляхом це буде зроблено. Ви 

зрозумійте, будь ласка. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре. Ми почули, ніхто ж не відмовляє Вам. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Повідомила, що з даного питання також подавала 

аналогічне депутатське звернення до міського голови. 

42.Депутатський запит по безпритульним тваринам. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування загальнодепутатський запит від імені 

всіх депутатів по безпритульним тваринам, який озвучений 

Беспалою Ольгою Віталіївною, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит по безпритульним 

тваринам. 

 

43.Депутатський запит по ПТУ 20. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

У нас є ще запит депутата міської ради Ігоря Мусієнка, і 

перед цим я зачитаю звернення працівників 20 училища, 

трудового колективу, студентів і батьків.  

Депутатам Конотопської міської ради і міському голові: 

"На сьогодні існує декілька причин, які змушують 

звернутись до Вас і які дуже турбують колектив. На зборах 

трудового колективу, які відбулися 22.01.2020 року з 

представниками Департаменту освіти і науки Сумської ОДА 

Роженком П.П. та Кощій Н.Г., була підтримана пропозиція 

Департаменту щодо оптимізації двох навчальних закладів: 

ДПТНЗ "Конотопське ПТУ" та ДПТНЗ "Конотопський 

професійний аграрний ліцей". При обговоренні питання 

щодо подальшого існування навчальних закладів колективу 

не було роз'яснення, яким чином буде проведена 

реорганізація, що несе за собою приєднання одного закладу 

до іншого, не було дано відповіді на питання представника 

колективу: "Так об'єднання чи приєднання?". Членів 

колективу було запевнено, що ніяких негативних наслідків 

оптимізація не несе, що колективи закладів будуть 

знаходитися у рівних умовах. У своєму виступі Роженко 

П.П. рівнозначно використовував слова як "об'єднання", так і 

"приєднання". Колективу не було надано часу для 
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обговорення та прийняття виваженого рішення. Ми 

розуміли, що демографічна ситуація в державі склалася так, 

що навчальні заклади окремо не можуть мати контингент у 

межах 400 учнів, як того вимагає Закон "Про загальну 

середню освіту". І саме для того, щоб зберегти навчальний 

заклад, колектив підтримав пропозицію щодо оптимізації. 

Коли 04.06.2020 ДПТНЗ "Конотопське професійно-технічне 

училище" отримало наказ МОН щодо реорганізації 

навчальних закладів шляхом приєднання ДПТНЗ 

"Конотопське ПТУ" до ДПТНЗ "Конотопський професійний 

аграрний ліцей", перед колективом постало питання, чому 

саме так, чому всупереч поясненням представників 

Департаменту на зборах, наказ Міністерства має інший 

зміст?  

Виконання наказу від 04.06.2020 МОН України щодо 

оптимізації навчальних закладів затягувалось з причин 

відсутності у ДПТНЗ "Конотопське ПТУ" оформлених 

свідоцтв на право власності майна (дві форми власності на 

території училища (державна і комунальна) - частина 

навчально-виробничих майстерень, які ще в 1997 році 

передані до ЖКГ та акта на право користування землею. Ці 

документи не є оформленими і на сьогодні. Наказ про 

реорганізацію закладів професійної освіти виданий до 

створення об'єднаних територіальних громад Конотопської, 

на території якої знаходиться ДПТНЗ "Конотопське ПТУ" та 

Попівської, якій належить ДПТНЗ "Конотопський _ 

професійний аграрний ліцей" (на скільки ми розуміємо суть 

цих питань). 

Крім того, ще раз хочемо підкреслити, що ДПТНЗ 

"Конотопське ПТУ" має у два рази більший перехідний 

контингент. Саме через розголос про приєднання та 

небажання абітурієнтів вступати в аграрний ліцей ми не 

виконали план набору на 2020/2021 навчальний рік (69%). А 

вже на 2021/2022 рік, коли питання приєднання не стояло 

так гостро, ми виконали план на 141% (при плані 75 чол. 

набрано 107 чол.). Це найбільший відсоток набору у місті, 

районі, області. Місцезнаходження закладу освіти є набагато 

вигіднішим, бо знаходиться в межах міста і має зручний 

транспортний зв'язок (6 маршрутних таксі і трамвай), 

ДПТНЗ "Конотопський професійний аграрний ліцей" 

знаходиться за межами міста, в селищі, і має зв'язок лише 

одним маршрутним таксі. Рейтинг Конотопського ПТУ 
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серед мешканців міста Конотопа та району теж вищий, про 

що свідчить порівняння показників діяльності закладів 

освіти. Саме ці складові, відповідно до критеріїв, повинні 

бути основними умовами надання переваг тому чи іншому 

закладу під час реорганізації. 

Училище в 2020/2021 навчальному році пройшло атестацію. 

Протягом восьми років на посаді директора навчального 

закладу призначався тільки в.о.директора. Але, не зважаючи 

на це, колектив училища працював і працює над 

поліпшенням стану матеріальної бази, підготовки 

спроможних на ринку праці кваліфікованих робітників. 

Але, не дивлячись на ці обставини, Департаментом освіти і 

науки Сумської ОДА не були внесені пропозиції до МОН 

щодо призупинення виконання наказу від 04.06.2020 щодо 

оптимізації названих закладів. 

Не зрозуміло, чому саме зараз різко Департамент освіти і 

науки наполягає на приєднанні. Невже належність закладів 

освіти різним громадам не суперечить вимогам оптимізації? 

Звертаємось ще раз до Вас з проханням посприяти в 

порушенні клопотання перед депутатами Сумської обласної 

ради щодо перегляду питання проведення реорганізації 

шляхом приєднання ДПТНЗ "Конотопське 

професійно-технічне училище" до ДПТНЗ "Конотопський 

професійний аграрний ліцей" та призупинення виконання 

наказу МОН України від 02.06.2020 №747 "Про 

реорганізацію закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти Сумської області".14.12.2021 на зборах трудового 

колективу створена ініціативна група для координації 

вирішення даного питання. 

З повагою і вдячністю трудовий колектив ДПТНЗ 

"Конотопське професійно-технічне училище". 

Тут дуже багато підписів.  

Шановне товариство! Дійсно, така не хороша ситуація, мені 

не зрозуміло, чому саме так це робиться, фактично училище, 

яке реально розвивається і виконує плани по набору учнів, 

вдумайтеся, в аграрному ліцеї тільки 86 студентів, у нас 256, 

якщо не помиляюся, тобто, майже втричі більше. Розумієте? 

Наше закрить, половину трудового колективу скоротить, це 

платники податків, які платять податки у нас в місті. І що 

далі? Який профіль? Тут зовсім не співпадає профіль, там 

аграрний ліцей. Будь ласка, приєднуйте аграрний ліцей до 

технікуму, до КІПТу. Приєднуйте туди, але чому ви чіпаєте 
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те 20 училище? 

Товариство! Оскільки до нас звернувся цілий трудовий 

колектив, підписи всього трудового колективу, я прошу 

поставити це як наш спільний запит і щоб на підставі цього 

звернення ми звернулися, як Конотопська міська рада до 

обласної ради, звернулися до Міністерства освіти і науки з 

проханням переглянути це рішення, реагуючи на цей лист і з 

додаванням цього листа з копіями підписів. Згодні? Не 

заперечуєте? 

Ставлю на голосування, прошу голосувати цей запит по ПТУ 

20. Відповідальна за формування цього запиту Ігнатенко 

Людмила Іванівна. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит по ПТУ 20. 

 

44.Депутатський запит депутата Мусієнка І.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступне питання - це депутатський запит депутата міської 

ради Ігоря Мусієнка. 

Мусієнко  

Ігор Олександрович 

Всім доброго дня! Зачитаю своє звернення, як особисто так і 

від фракції ВО "Свобода", до Верховної Ради України і 

Кабінету Міністрів України. Звернення стосовно захисту 

інституту сім'ї. 

Останнім часом в Україні відбувається бурхливе 

обговорення доцільності ратифікації конвенції Ради Європи 

про запобігання насильства стосовно жінок і домашнього 

насильства та боротьбу із цими явищами, так звана 

Стамбульська конвенція. Тут варто заначити, проти 

ратифікації цієї конвенції виступили голови всіх 

християнських конфесій України та 80 місцевих рад, з яких 

13 - обласні ради, прийняли звернення до вищого 

керівництва України з вимогою не ратифікувати дану 

конвенцію. Також держава Туреччина не лише відкликала 

свою ратифікацію конвенції, але і скасувала свій підпис. 

Головною перепоною до ратифікації Стамбульської 

конвенції є введене нею визначення поняття "гендер" та 

похідних від нього. Стамбульська конвенція впроваджує 

інше розуміння гендеру ніж має українське національне 

законодавство. Гендер означає соціально закріплені ролі, 

поведінку, діяльність, характери, ознаки, які певне 

суспільство вважає належним для жінок та чоловіків. Тобто, 

документ провадить чітку різницю між поняттям статі та 

гендеру, гендерну ідентичність за якою виділяють 
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трансгендерів, а гендерів транссексуалів загалом 

нараховують понад 50 типів гендеру. Після ратифікації 

конвенції все національне законодавство, де застосовано 

термін гендер, повинно бути приведено до такого розуміння 

терміну, яке існує у конвенції. Чи хочуть цього Українці? 

Конвенція також зобов'язує до навчання учнів та студентів 

про так звані нестереотипні гендери, гендерні ролі, тобто до 

сексуальної освіти у форматі, який лобіюють, зокрема, ЛГБТ 

рухи. Натомість дослідження агентства з фундаментальних 

прав людини - офіційна інституція ЄС, доводить, що у 

країнах, в яких давно і активно просувають гендерну 

ідеологію - Німеччина, Норвегія, Данія показники насилля 

стосовно жінок є найвищими в ЄС, що доводить хибність 

таких підходів та освітніх практик. Слід зазначити, що 

кожна держава, яка підписала міжнародний договір, має 

суверенне право не надавати згоду на його обов'язковість, 

тобто, не ратифікувати. Станом на травень 2020 року 11 

країн членів Ради Європи підписали, але не ратифікували 

Стамбульську конвенцію. Серед них Великобританія, 

Болгарія, Угорщина, Греція, Ірландія, Латвія, Литва, 

Люксембург, Словаччина, Хорватія. Країни Європи 

відмовляються ратифікувати Стамбульську конвенцію, як 

таку, що йде в розрізі національного законодавства та 

національних інтересів.  

Натомість Всеукраїнська рада церков та релігійних 

організацій та понад 80 місцевих рад пропонують дуже 

простий і дієвий шлях для врегулювання питання протидії 

насильства стосовно жінок, дискримінації та інших 

порушень. Даний шлях полягає у вдосконаленні 

національного законодавства без прийняття норм, які 

суперечать Конституції України та несуть загрозу інституції 

сім'ї.  

У знак солідарності з ними, ми, депутати Конотопської 

міської ради, підтримуємо систему християнських цінностей 

і закликаємо депутатів Верховної Ради України не 

ратифікувати Стамбульську конвенцію. Дякую за увагу! 

 Обговорення запиту (виступали: Семеніхін А.Ю., Мусієнко 

І.О.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування і прошу підтримати. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит депутата Мусієнка 

І.О. 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Всі питання розглянуті, сесія оголошується закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 


