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Обрано депутатів міської ради – 36 

 Кількість депутатів, які брали участь в роботі сесії – 30 

Список депутатів міської ради, які брали участь в сесії 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім’я по батькові 

1.  Багрянцева Олена Юріївна 

2.  Бейгул Ігор Станіславович 

3.  Бібик Віталій Володимирович 

4.  Білоус Інна Василівна 

5.  Гланц Віталій Аркадійович 

6.  Гричановський Анатолій Миколайович 

7.  Демеха Наталія Іванівна 

8.  Євсейчик Сергій Леонідович 

9.  Завгородній Сергій Іванович 

10.  Кирій Олександр Вікторович 

11.  Клименко Іван Григорович 

12.  Кондратьєв Євген Олексійович 

13.  Кравченко Дмитро Миколайович 

14.  Лиманчук Євгеній Володимирович 

15.  Льовшин Наталя Олександрівна 

16.  Максименко Олександр Михайлович 

17.  Марченко Юрій Миколайович 

18.  Могиленко Павло Арвитович 

19.  Назаренко Ігор Михайлович 

20.  Огрохін Іван Миколайович 

21.  Омельченко Тарас Павлович 

22.  Паламарчук Тамара Михайлівна 

23.  Пащенко Інна Олексіївна 

24.  Поляков Анатолій Миколайович 

25.  Сизон Тетяна Анатоліївна 

26.  Толордава Леван Гівієвич 

27.  Тягній Сергій Миколайович 

28.  Ульянченко Оксана Федорівна 

29.  Юрченко Олександр Володимирович 

30.  Яременко Володимир Романович 

Список відсутніх депутатів 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім'я по батькові 

1.  Гужва Сергій Вікторович 

2.  Дубовик Любов Іванівна 

3.  Позовний Олександр Миколайович 

4.  Романенко Наталія Андріївна 

5.  Сахно Олександр Олександрович 

6.  Талала Сергій  Миколайович 
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Список осіб, які були присутні на сесії 

№ 

з/ч 

П.І.Б. Займана посада 

1.  Беспала 

Ольга Віталіївна 

начальник відділу освіти 

Конотопської міської ради 

2.  Дубина 

Юрій Григорович 

старший співробітник 

Конотопського відділу управління 

служби безпеки України по 

Сумській області 

3.  Ноєвий 

Юрій Миколайович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

4.  Сегида 

Сергій Миколайович 

керівник Конотопської місцевої 

прокуратури                       

5.  Чеботарьов 

Юрій Юрійович 

в.о. начальника Конотопської ОДПІ                       

6.  Яременко 

Наталія Анатоліївна 

начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради 

7.  Яроцький 

Венедикт Ідрисович  

керуючий справами виконкому 

8.  Представники засобів масової 

інформації, політичних партій, 

організацій та громадськості 

м.Конотоп 

 

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного позачергової 6 сесії міської ради 7 скликання 

 

02 лютого 2016 року 

№ Назва рішення 

1.  Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 

Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до регламенту роботи пленарного засідання  

позачергової 6 сесії міської ради 7 скликання 
 

02 лютого 2016 року 

 

1.  Для відкриття сесії, формування її робочих органів і 

затвердження порядку денного 

 

- до 10 хвилин 

2.  Для доповідей 

 

- до 20 хвилин 

 

3.  Для співдоповідей 

 

- до 10 хвилин 

 

4.  Для заключного слова 

 

- до 3 хвилин 

 

5.  Для виступів в обговоренні питань порядку денного 

 

- до 3 хвилин 

 

6.  Для обговорення одного питання 

 

- до 15 хвилин 

 

7.  Після розгляду питань порядку денного для 

оголошень, заяв, повідомлень депутатів 

- до 15 хвилин 

 

 

 

 

Секретаріат сесії: 

Демеха Наталія Іванівна, голова секретаріату; 

Назаренко Ігор Михайлович. 
 

Редакційна комісія: 

Яременко Володимир Романович, голова редакційної комісії; 

Лиманчук Євгеній Володимирович. 
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В ПРЕЗИДІЇ: 

Міський голова Семеніхін А.Ю. 

Секретар міської ради Багрянцева О.Ю. 

 

Веде засідання Семеніхін А.Ю. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати!  

Згідно з реєстрацією із 36 депутатів на сесії присутні 30. 

 Сесія правомочна.  

Є пропозиція розпочати роботу позачергової 6 сесії.  

Хто за те,  щоб позачергову 6 сесію розпочати, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?  Утримався? 

За    29. 

Сесія оголошується відкритою. 

 

(виконується Державний  Гімн України) 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Прошу сідати. 

На сесії присутні:  Конотопський міськрайонний прокурор – Сегида 

Сергій Миколайович, старший співробітник Конотопського відділу СБУ – 

Дубина Юрій Григорович, в.о. начальника Конотопської ОДПІ –Чеботарьов 

Юрій Юрійович., заступники міського голови, керівники відділів та 

управлінь міської ради, представники засобів масової інформації, 

представники громадськості, працівники професійних училищ м.Конотоп. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати!  

Для подальшої роботи сесії необхідно обрати робочі органи – 

секретаріат та редакційну комісію. 

Є пропозиція до складу секретаріату обрати двох депутатів. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Демеху Наталію Іванівну; 

Назаренка Ігоря Михайловича. 

 Інші пропозиції будуть? Немає 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

секретаріату, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    31.  

До складу секретаріату обрано депутатів: 

Демеху Наталію Іванівну; 

Назаренка Ігоря Михайловича. 
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Є також пропозиція обрати двох депутатів до складу редакційної 

комісії. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Яременка Володимира Романовича; 

Лиманчука Євгенія Володимировича 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Яременка Володимира Романовича; 

Лиманчука Євгенія Володимировича.  

Прошу депутатів, обраних до складу секретаріату та редакційної 

комісії, зайняти свої місця і визначитись по головах секретаріату і 

редакційної комісії. 

Головою секретаріату обрано Демеху Наталію Іванівну. 

 Головою редакційної комісії обрано Яременка Володимира 

Романовича. 

Функції лічильної комісії покладаються на секретаріат сесії.  

Отже, прошу членів секретаріату вести підрахунок голосів під час 

голосування. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! Є пропозиція провести сесію без зайвих 

обговорень, без слів, без виступів, в скороченому варіанті, тому, що зараз у 

нас склалася ситуація, що в залі присутні величезна кількість представників 

трудових колективів, вчителів, студентства. Ви погоджуєтесь зі мною, 

товариство? На голосування не будемо ставити? 

 

Пащенко І.О.: 

Будемо ставити. 

 

Омельченко Т.П.: 

Артем Юрійович, я читаю пропозиції до регламенту, де чітко написано 

– для доповіді, для співдоповіді, для заключного слова. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Звичайно, мова йде про те, що б не було про вулиці та провулки, я 

зараз маю на увазі тільки це. 

 Переходимо до визначення порядку денного позачергової 6 сесії. 

Пропозиції щодо порядку, регламенту, проекти рішень вам роздані. 

Які будуть пропозиції? 

 



 

 

8 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного позачергової 

четвертої сесії, прошу голосувати: 

За?    Проти?   Утримався? 

За 31. 

Порядок денний позачергової шостої сесії затверджений. 

 

Хто за те, щоб затвердити регламент роботи позачергової четвертої 

сесії, прошу голосувати. 

За?    Проти?      Утримався? 

За 31.  

Регламент позачергової шостої сесії затверджено. 

 

Порядок денний позачергової 6 сесії міської ради 7 скликання 

№ Назва рішення 

1 Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік 

Степанченко І.О., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 Кошевецька В.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

 

 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Шановні депутати! Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Є пропозиція запитання до доповідачів та виступаючих подавати у 

письмовій формі через секретаріат сесії. 

Прошу також записуватися на виступ з обговорюваного питання через 

секретаріат сесії. 

 

 1.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.  

 

ДОПОВІДАЛА: 

Кошевецька Валентина Павлівна, начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради. 

Добрий день шановні депутати! До вашої уваги проект рішення «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2016 рік». Даний проект рішення 

підготовлений в зв’язку з тим, що м.Конотоп виділена додаткова субвенція в 

розмірі 1700, 0 тис.грн. на фінансування профтехосвіти з обласного бюджету, 

тому ми цим рішенням збільшуємо надходження загального фонду міського 

бюджету на цю суму 1700,0 тис.грн. і направляємо ці кошти головному 

розпоряднику коштів – це відділ освіти для забезпечення фінансування 

закладів професійно технічної освіти м.Конотоп на січень місяць 2016 року. І 

другий пункт цього рішення, виходячи з того, що ми проводим компенсацію, 
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ми отримали нормативний документ, який передбачає перенесення з коду на 

код такого видатку, як «проведення громадський робіт». Тому ми нічого не 

виділяємо, а лише переносимо з коду на код видатки, які ми вже попередньо 

передбачили минулими рішеннями. Даний проект рішення був розглянутий 

на профільній комісії, на всі запитання надані відповіді та роз’яснення, тому 

прошу підтримати проект даного рішення. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Льовшин Наталі 

Олександрівні. 

 

Льовшин І.О.: 
 Питання розглядалося на засіданні профільної постійної комісії, де 

були присутні депутати інших комісій, запитання з’ясовані, прошу 

підтримати 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Мені надійшли прохання. Перше від пана Тягнія, друге від пана 

Омельченка і третє від пані Сизон, про те, що вони хочуть отримати слово. 

 

Кирій О.В.: 

Запитання є до пані Кошевецької. Скажіть, Валентина Павлівна, ці 

кошти, які дає область, їх можливо було прийняти без рішення сесії? 

 

Кошевецька В.П.:  

Ні. Для того, щоб мати можливість профінансувати, необхідно 

збільшити доходну частину міського бюджету, а потім виділити їх 

розпоряднику коштів. У нас навіть в мережі немає цих закладів, тому 

рішення сесії є обов’язковим. 

 

Кирій О.В.: 

Друге запитання. Ці кошти даються в борг, чи з поверненням? 

 

Кошевецька В.П.: 

Такого поняття «в борг» немає, але є певні домовленості. Міський 

голова детальніше розповість. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Я поясню. Ці кошти можуть бути повернуті у разі перевиконання 

міського бюджету, в іншому випадку ні. 

 

Кирій О.В.: 

Є підписане  рішення обласної ради з даного питання? 
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Семеніхін А.Ю.: 

Рішення обласної ради було підписане головою обласної ради Семеном 

Салатенком ще в минулу п’ятницю. 

 

Кирій О.В.: 

Коли ці кошти потраплять училищам? 

 

Кошевецька В.П.: 

Сьогодні ми приймаємо це рішення, завтра ці кошти передаються в 

освіту, сьогодні проведена певна робота з казначейством щодо прискорення, 

тому це питання більш детально розповість Ольга Віталіївна. 

 

Кирій О.В.: 

Мені необхідно зрозуміти необхідність термінового скликання сесії в 

суботу та неділю. Чи це можливо було зробити в робочому порядку? 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Це була необхідність, тому що до мене на минулому тижні приходило 

чоловік п’ятдесят - це трудові колективи, студенти та звичайно три 

директори наших професійно-технічних училищ. І та ситуація, яка склалася, 

я більше не міг дивитися в очі викладачам, які вже свої власні кошти дають 

дітям-сиротам, щоб ті купили собі продукти харчування. Якби це рішення 

було прийняте в суботу чи неділю, то процес розподілення коштів уже б 

завершився в понеділок і всі отримали ці гроші. Ви розумієте, що в сучасних 

соціально-економічних умовах, чим швидше вони отримують ці кошти, тим 

краще, правду я кажу товариство, чи ні? 

 

Присутні в залі: ТАК, (овації). 

 

Кирій О.В. (до представників профтехосвіти): 

Кошти виділені для вас були запропоновані на минулій сесії за рахунок 

міського бюджету в розмірі 800,00 тис.грн., але міським головою 

заблоковано це питання, як би почекати, потім дамо і таке інше, тому я кажу 

що це було б нами вирішено, ще тиждень тому. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Я зараз внесу роз’яснення. Справа в тому, що наш бюджет зараз має 

фактичну незабезпеченість 56 млн.грн. Це є катастрофічна сума. Якщо ми 

зараз почнемо розкидатися грошима на право і на ліво, це призведе до 

колапсу. 

 

Кирій О.В.: 

Ми могли б виплатити заробітну плату ще тиждень тому. 
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Семеніхін А.Ю.: 

Справа в тому, що нескладно було прийти нікому в суботу і неділю, 

мені не складно було. Там було ще два нагальних питання, які необхідно 

було вирішити, але нажаль депутати не зібрали кворуму. Я не хочу називати 

політичні партії, політичні фракції, прізвища не буду називати, кворуму не 

було і все. І в результаті наше місто не отримало додаткових 12 млн.грн. 

надходжень, на які в мене особисто та в планах фінансового управління було 

зробити повністю безкоштовне харчування в закладах освіти, школах, 

дитячих садочках, прибрати повністю в школах побори і ще б залишилося на 

трамвайне управління, закупити якісь автобуси на міські маршрути. 

Депутати не зібрались, не зібрався кворум, факт є фактом. В мене є трудові 

колективи професійно технічних училищ, і в мене є основна задача зробити 

все, щоб вони зараз швидше пішли додому зі спокійною душею, що в них 

завтра з’являться ці гроші. І наші внутрішні баталії, шановні депутати, я 

пропоную перенести або до мене в кабінет, або в малу залу засідань, або 

залишить потім  після сесії і  відпустити з миром і з Богом вчителів і 

студентів. Товариство, я правду кажу? (В залі оплески). 

 

Кирій О.В. (до профтехосвіти): 

Ви не сумнівайтесь, кошти ви отримаєте, але повірте мені не завдяки 

міському голові. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Проміж іншим я провів зустрічі з усіма фракціями Сумської обласної 

ради і домовився про те, щоб виділити з резервного фонду обласної ради 3,5 

млн.грн. на всі заклади професійно-технічної освіти області, міські бюджети 

яких не змогли їх забезпечити. Тому пропоную припинити баталії і давайте 

голосувати. Ще пан Тягній хоче виступити. 

 

Тягній С.М.:  
Після розгляду питання. 

 

Омельченко Т.П.: 

Шановні депутати, шановні присутні, ще раз хочу підтримати міського 

голову в тому, що ми сьогодні не повинні ні в якому разі переходити на 

підвищені тони, я хочу згадати історію питання цих складних трьох місяців 

та донести до вас таку інформацію. В кінці грудня 2016 року ми приймали 

бюджет 2016 року, бюджет, який ми повинні були прийняти, щоб увійти в 

2016 рік і мати змогу працювати. В нас були окремі питання, в депутатського 

корпусу, до цього бюджету, ми підтримали міського голову та прийняли цей 

бюджет практично без обговорення. В середині січня 2016 року, на 

позачерговій сесії, після того, як був прийнятий Держаний бюджет 2016 

України, був прийнятий обласний бюджет, причому в той же день, що і наш 

міський бюджет, ми також тут всі разом зібралися і прийняли той бюджет, 

який нам підготовив міський голова та всі структурні підрозділи. Про що я 
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хочу сказати, коли ми говоримо, що в нас нема чіткого процесу 

взаєморозуміння  – це трішки неправда, в нас, з боку депутатського корпусу є 

глибоке розуміння тих проблем, які існують в нашому місті та шляхи їх 

вирішення. Не звертаючи увагу на те, скільки разів був обраним депутат, в 

нас є чітка загальна думка та взаєморозуміння. В нас, коли ми говоримо про 

бюджет, міський голова постійно говорить про 56 млн.грн. Неодноразово ми, 

депутати міської ради, запитували розгорнуту інформацію про доходи та 

видатки міського бюджету. Ми хочемо стати, в першу чергу, тими 

помічниками міського голови, щоб ми всі наші розходи витрачали 

ефективно, ми розуміємо, що в нас є діра - трамвайне управління, майже 11 

млн.грн. Так? Оскільки відмінили пільгові перевезення. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Я Вас поправлю, не 11 млн.грн., а 10,5 млн. грн. – це загалом по всім 

перевізникам, в тому числі «Укрзалізниці», а для КТУ сума дорівнює в 

районі 3 млн.грн. 

 

Омельченко Т.П.: 

Я думаю, що сума буде більшою, я говорю про загальну суму, яку 

необхідно витратити з міського бюджету на наше трамвайне управління. Ще 

раз хочу зазначити, що жоден депутат Конотопської міської ради не 

підтримає рішення про знищення Конотопського трамваю, ми шукали і 

будемо шукати можливості забезпечення трамвайного управління, але не 

тільки на виділення заробітної плати, але і на розвиток КТУ. Ми всі разом 

повинні розуміти куди рухається наш трамвай, який розвиток передбачений, 

якщо програма має назву «Програма розвитку трамвайного управління», це 

перше і друге куди рухається наша медицина. В цьому році у нас 

недостатньо медичної субвенції - близько 19,5 млн., також у нас освітянська 

субвенція не достає трохи більше 4 млн.грн. Ми хочемо знати, у нас вже дві 

лікарні, які належать місту, ми повинні чітко розібратися, як і в яких 

розмірах була розподілена медична субвенція по цих лікарнях, по яких 

показниках, як ці кошти будуть витрачені. Ми повинні разом з вами 

розібратися. Наступне питання, якщо мова йде про таке наболіле питання, як 

ЖКГ. У нас завжди на ЖКГ виділялося порядком 11 млн.грн.  І зараз 

виділена сума набагато більша, ми бажаємо чітко розуміти, куди будуть 

витрачені кошти. Якщо ми говоримо, що нам для міста, для нашої 

організаційної системи необхідно придбати, замість того, щоб розпочати 

фінансування очисних споруд, які в нас мають катастрофічний стан, за 3 млн. 

машину для каналізації. Але по-перше в нас є машина, яка виконує 

практично ті ж самі роботи, нам необхідно лише вкласти кошти, щоб 

забезпечити ремонт цієї машини, але вона не може працювати навіть в 

зимових умов, у нас зараз зима і не так багато катастрофічних речей, як Ви 

говорите, запрошуєте техніку. Навіщо Ви її запрошуєте, в нас виявляється є 

техніка, в нас декілька днів декілька будинків на 7 вітрах сидять без 

каналізації та води. Наступне питання, яке я хотів сказати, і це одне з 
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головних питань, це профтехосвіта, представники якої зараз тут зібралися. 

Одна, теза, ні якої політики, в тих рішеннях, яких приймає Конотопська 

міська рада немає, я ніколи не буду вставати й говорити що, я Омельченко 

Тарас, депутат від такої-то фракції, я говорив і говорю, що я депутат 

Конотопської міської ради, тому що ми всі обрані мешканцями нашого міста 

для того, щоб вирішувати питання міста, це по-перше. Я, для тих хто не знає, 

начальник УЖКГ Сумської ОДА та куратор м.Конотоп з боку обласної 

адміністрації, я був присутнім на сесії та можу вас детально проінформувати, 

що там відбувалося. Коли розглядалося питання бюджету, то за пропозицією 

голови бюджетної комісії Сердюк Олени була внесена поправка, що на 3 

міста буде з обласного бюджету виділені кошти для того щоб ми через місяць 

їх повернули. Я  говорю чітко, як стояло питання, перший заступник голови 

ОДА Марченко О., сказав що ці кошти повинні буди повернені через місяць, 

це перше, а по-друге немає механізму фінансування. Тому, якщо йде мова 

про те, що ми через два тижня отримаємо ці кошти, не зрозумілий механізм 

їх використання. Питання, яке цікавить усіх і кожного, і нас, і працівників, і 

студентів профтехосвіти, так давайте знайдемо інші важелі для вирішення 

цього питання. Зрозумійте, кожен депутат хоче, щоб профтехосвіта 

розвивалася, всі ваші проблеми ми знаємо, у мене теж мама, царство їй 

небесне, була вчителем і тому я розумію кожного з вас. Ми чудово розуміємо 

всі наболіли питання і ми за допомогою депутатського корпусу, міського 

голови вирішимо ці питання на місцевому рівні, поки ця проблема 

вирішиться на державного рівні. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Товариство, тепер я дозволю собі відповісти на промову Омельченка 

Тараса Павловича. Справа в тому, що тут присутні викладачі і студенти, яким 

я роз’яснював передісторію цих машин, гідродинамічних, правильно, і тому 

зараз якось пафосно звучить від начальника УЖКГ Сумської ОДА про те, що 

якихось пару днів не було води, в якихось будинках там в Порту не було 

води. Три тижні не було води! Що стосується питання повернення цих 

коштів, Тарас Павлович, я прошу Вас ознайомитись з цим рішенням та не 

бути голослівним, тому що в рішення написано: «У випадку перевиконання 

доходів міського бюджету ці кошти повертаються», а не так місяць, тиждень, 

два чи день, не будьте голослівним будь ласка. Наступне, Тарас Павлович, ми 

можемо зараз виділити кошти з міського бюджету, загнавши наш бюджет 

хтозна куди, коли у нас 56 млн.грн. нестача. Але ми, разом з вами, 

колегіально прийняли рішення добиватися цих коштів з обласного бюджету, 

хто з депутатів  міської ради поїхав і домовився? Нажаль ніхто. Ви як 

уповноважена людина Сумської адміністрації за м.Конотоп, могли би 

вплинути на губернатора, який є представником партії БПП, яка є 

найбільшою фракцією в обласній ради та висунути цей проект рішення, а Ви 

підсвідомо це не зробили, більше того Ви мені зараз говорите, що міський 

голова Семеніхін А.Ю. не виніс пропозицію проголосувати з міського 

бюджету на професійно-технічні заклади. Так, я дійсно цього не зробив, бо в 
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нас бюджету практично немає, якщо це повністю на нас залишиться, а Ви 

особисто винесли це питання на розгляд сесії, чи ні? Ні. Більше того, 

представники Вашої фракції, без персоналій, були категорично проти мого 

бачення та бачення фінансового управління в розв’язанні цієї проблеми. Це 

добиватися фінансування з області, як мінімум. Ми ні в якому разі, ні ви, 

більша, левова частка депутатів не зацікавлені, щоб були якісь хвилювання з 

приводу того, що хтось не отримав заробітну плату чи стипендію, не 

зацікавлені, але сталося те, що сталося.  

Шановні депутати, шановні присутні, сесію в суботу та неділю я 

намагався зібрати не тільки, щоб профінансувати вас, шановне товариство, 

але і для того, щоб прийняти стратегічно важливі рішення по наповненню 

нашого бюджету, бо знаєте, частина депутатів, ну більша частина, 

прогресивного мислення, але є тут так звані сфери впливу. Я не буду на 

персоналії переходити, і саме завдяки цим сферам було зірвано прийняття 

цього рішення по наповненню міського бюджету на 12 млн.грн. Це був 

останній шанс у нас практично в суботу та неділю, зараз це йде вже як 

регуляторний акт, тому очевидно в цьому році наш бюджет не отримає цих 

коштів.  

З цього питання слово має Тетяна Сизон. 

 

Сизон Т.А.: 

Шановні присутні, шановні депутати, шановний міський голова, 

шановні члени виконавчого комітету! Сьогодні ми опинилися в такій 

ситуації, коли ми слухаємо міського голову, поважного, без всяких сумнівів, 

з іншого боку ми слухаємо більшість депутатського корпусу, так не повинно 

бути, думка повинна бути одна. Правда вона десь посередині. Дійсно, в 

суботу та неділю більшість депутатського корпусу не прийшла на сесію, я 

пояснюю це для вас, шановні працівники профтехосвіти, щоб на цьому 

питанні не було ні яких спекуляцій, все було зрозуміло і прозоро. Одну точку 

зору ви вислухували вчора, послухайте тепер мою. Дійсно, не прийшли, тому 

що в четвер було обговорення, відбулася сесія і було прийнято рішення щодо 

підвищення податку на землю, рішення було важке, й приймалося не дуже 

просто, але воно було прийняте і проголосовано. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Пані Тетяно, Ви помиляєтесь, було прийняте рішення про підвищення 

податку на землю для тих, хто ухиляється від виготовлення землевпорядної 

документації. 

 

Сизон Т.А.:  

Дуже слушне зауваження, я це і мала на увазі. Збираючи сесію в суботу 

та неділю, як би мені не хотілося цього говорити, але питання профтехосвіти 

було той важіль спекуляції на депутатів для того, щоб прийняти ці рішення. 

Подивіться, зараз із 36 депутатів 7 - це працівники освіти, 3 чи 4 – це 

керівники навчальних закладів, невже ви думаєте, що ці поважні люди, які 
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очолюють трудові колективи, такі як ваш колектив, не прийшли б і не 

проголосували, якщо б це питання дійсно можна було вирішити в суботу чи 

неділю – це перше. По-друге, ці кошти були виділені на три міста нашої 

області, давайте подивимося, як ці три міста підійшли до вирішення цього 

питання. Як підійшло до цього наше місто – ми знаємо. Як підійшло до цього 

дуже поважний міський голова м.Шостка  Нога М.П.? він не збирав сесію, ні 

вчора і не збирає її сьогодні, і не збирається її збирати, і саме головне він 

міський голова, з дуже великим досвідом і він розуміє, що це болюче питання 

для всієї країни, а не тільки для міста Шостки чи для міста Конотоп. Я 

спілкувалася сьогодні з ним і це питання можна прийняти рішенням міського 

голови, а потім технічно проголосувати на черговій сесії міської ради, а тепер 

головне, сьогодні в бюджетному комітеті Верховної ради України, для тих 

хто не знає я працюю помічником народного депутата Молотка І.Ф., сьогодні 

прийнято і проголосовано рішення, що на Сумську область виділяється 41 

млн. грн. субвенції з Державного бюджету на професійно-технічні училища. 

Воно вже проголосовано, це перший транш субвенції на цю освіту і не 

потрібно з цього питання робити шоу, я розумію, що всі ми жили в той час 

коли не платили заробітну плату і я, як вчителька це переживала і розумію, 

що зараз переживаєте ви, але те, що це рішення не було прийняте в суботу чи 

неділю нічого не змінилося. Тож сьогодні виділено 41 млн. на всю область, 

далі область розподіляє ці кошти по містам, то виходячи з цього чи потрібно 

взагалі зараз приймати це рішення чи потрібно ще трішки почекати?  

 

Семеніхін А.Ю.: 

Товариство почекаєте? 

 

Вигуки з залу: ні, ні, ні. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Пані Тетяно, в бюджетному комітеті Верховної ради України активно 

працює народний депутат Юрій Левченко, якій є свободівець зі стажем. 

Якраз сьогодні саме він виступав на захист професійної освіти по всій 

Україні, а те тільки по Сумській області, тому давайте не переходити до 

політики та прізвищ якихось депутатів, дякую Ігор Федорович попрацював, 

але Ви є помічником-консультантом народного депутата. Ви красива жінка, я 

не буду казати на якій Ви машині їздите, як Ви харчуєтесь, дай Боже Вам 

здоров’я, це некоректно з мого боку робити, але люди сидять, які зарплату 

недотримують і говорити скільки їм чекати, це принаймні некоректно. 

Ставлю дане рішення на голосування. 

 

Кирій О.В.: 

Почекайте, скажіть коли люди отримають заробітну плату, ми 

проголосуємо не хвилюйтеся, скажіть коли? 
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Семеніхін А.Ю.: 

Беспала Ольга Віталіївна, прокоментуйте будь-ласка. І ще один 

коментар до слів пані Тетяни, не може міський голова розпоряджатися 

бюджетними коштами, а потім якось там технічно затверджувати сесією, 

давайте припинимо все це діло, пані Ольга, дайте коментар. 

 

Омельченко Т.П.: 

Вона не фінансист, як вона може коментувати. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Він неї залежить відкриття всіх рахунків, скажіть, скільки часу 

потрібно для цього всього? 

 

Беспала О.В.: 

Шановні депутати, кошти за заклади профтехосвіти вперше заходять 

для фінансування в місто, це не тільки протягом моєї роботи, а взагалі 

вперше за всю історію. Ситуація нестандартна, про цю ситуацію, що ваші 

керівники, що профспілкові лідери говорили протягом січня місяця. Як 

тільки ми отримаємо кошти на рахунки, то бухгалтерія відділу освіти ляже, 

але зробить все можливе, щоб ви отримали заробітну плату і стипендію, а 

потім уже фінансування всіх інших договорів комунальних і таке інше. 

Сказати скільки це часу я не можу, але те, що це буде не завтра, точно. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Якщо б рішення було прийняте в суботу, то я думаю у вівторок люди 

вже отримали кошти. Шановне товариство, ще раз пояснюю, для того, щоб 

начальник відділу освіти… Тарас Павлович, почекайте, давайте 

проголосуємо, не надам Вам слово, давайте голосувати. 

 

Омельченко Т.П.: 

У нас є два варіанта рішення, ми проголосуємо, почекайте, але я 

думаю, що є рішення по якому ці кошти прийдуть швидше, а не через 

тиждень чи два до цих людей. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Я дякую, це максимум два дні, про що Ви говорите? 

 

Омельченко Т.П.: 

Я спілкувався сьогодні з обласною державною адміністрацією (бурне 

спілкування в сесійній залі). 

 

Кирій О.В.:  

Я такий ж депутат, як і міський голова, мене теж обирали мешканці 

міста Конотопа, тому не враховувати нашу думку голова не може. Ми 

враховуємо його думку й ми бажаємо, щоб ви отримали ці кошти набагато 
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швидше та дати ці кошти з міського бюджету, я розумію, надійшла така 

пропозиція. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

 

Омельченко Т.П.: 

Не отримують вони ці кошти. 

 

Семеніхін А.Ю.:  

Люди добрі, депутати не голосують, що мені робити? Тарас Павлович, 

виступати з одного питання по регламенту можна двічі, почитайте і не 

порушуйте. 

 

Омельченко Т.П.: 

Питання дуже важливе, про що ми говоримо. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Послухайте, головуючий на засіданні поставив питання на голосування 

за основу… 

 

Омельченко Т.П.: 

Давайте виділимо з міського бюджету мільйон… 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Один млн., десять, двадцять. Ви навіть не знаєте суми, яка нам 

потрібна, про що Ви говорите зараз. Поясніть йому, він не розуміє про що 

говорить, він просто піариться. Хай краще скаже, де 600 тис. діли з обласного 

бюджету, що на проектну документацію сміттєзвалища Конотопу, хай 

розповість, скільки труб привіз в Конотоп, начальник ЖКГ області, не знає 

скільки каналізація була забита, каже три дні. Три тижні була забита. 

Товариство, ще раз повторюю, ставлю дане рішення на голосування за 

основу, прошу голосувати. 

За? Проти? Утримався? 

За    31. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

 

Кирій О.В.:  

А поправки, є питання. 

 

 



 

 

18 

 

Кошевецька В.П.: 

Дозвольте я поясню, якщо є пропозиція виділення коштів з міського 

бюджету, що з міського бюджету, що з обласного бюджету, що з Києва 

прийдуть кошти, процедура одна й таж сама. Відділ освіти буде так само 

реєструвати у казначействі, тобто не прискориться процедура так, як це ви 

хочете.  

 

Омельченко Т.П.: 

Вірно, з обласного бюджету поки дочекаємся, давайте зі свого дамо… 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Я вам доповідаю, обласний департамент фінансів готовий перерахувати 

кошти буквально сьогодні ввечері, чи завтра з ранку. 

 

Омельченко Т.П.: 

Не вийде так, ще раз говорю, бо ми повинні будемо прийняти рішення 

сесії про те, що ми повинні їх будемо повернути через місяць. Давайте зразу 

приймемо рішення з міського бюджету. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Ось, будь ласка, прочитайте - «При перевиконанні доходної частини 

міського бюджету в 2016 році – не в місяці, не в кварталі, не в півріччі – буде 

розглянуте питання про виділення субвенції обласному бюджету», тобто за 

підсумками року. Зараз ми можемо багато чого нарізати з міського бюджету, 

Ви зараз для того щоб попіаритися можете таке рішення прийняти, можете, а 

цим ви нанесете збиток місцевому бюджету. Товариство, ви хочете нанести 

збиток міському бюджету? 

 

Відповідь з зали: ні, ні, ні. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

І я цього не хочу. Товариство… 

 

Омельченко Т.П.: 

Я пропоную вирішити це питання скоріше, Вас жодного разу не 

ображав. 

 

Семеніхін Т.П.: 

Тарас Павлович, я Вас поважаю і на Вас поганих слів жодного разу не 

казав. 

 

Омельченко Т.П.: 

Давайте зробимо так, щоб вони отримали ці кошти завтра. 
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Семеніхін А.Ю.: 

Давайте приймемо рішення і вони отримують ці кошти завтра, 

післязавтра, два дні. Якщо ви прийшли в суботу на сесію, вони б уже завтра 

отримали ці кошти. 

 

Бібік В.В.: 

Шановні колеги, шановні депутати! Давайте ми в цьому питанні 

довіримося, щоб не ламати списи, думці начальника фінансового управління. 

Валентино Павлівно, як Ви вважаєте – це рішення правильне, ми маємо 

прийняти це рішення і не шукати альтернатив зараз? 

 

Кошевецька В.П.: 

Я вважаю, що якщо кошти виділені, то ми їх можемо використовувати, 

чом би не використовувати, тим паче, що у Верховній раді це питання ще 

тільки обговорюється, я сьогодні з інтернет ресурсів… 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Вибачте, я Вас переб’ю, на питання відповідайте, це рішення, яке ми 

приймаємо – вірне? 

 

Кошевецька В.П.: 

Вірне, чому ж не вірне. Ніяких перепонів немає, аби воно було не вірне 

– ми б проект рішення не готували. 

 

Бібік В.В.: 

Ви вважаєте, що ми маємо за це голосувати? 

 

Кошевецька В.П.: 

Так, вважаю, що треба голосувати і це прискорить фінансування січня 

місяця, а далі питання буде вирішуватися по мірі того, як буде вирішуватися, 

будемо розглядати. 

 

Бібік В.В.: 

Є пропозиція ставити на голосування. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

підтримати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    31. 

Рішення прийнято, дякую, перемогли товариство! Слава Україні! 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 
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Багрянцева О.Ю.: 

Зачитала подання про утворення депутатської фракції в міській раді 

«Рідне місто» (голова Сизон Т.А.). 

Подання додається. 

 

Семеніхін А.Ю.: 

Всі питання, винесені на розгляд позачергової 6 сесії, вирішені. 

На цьому сесія оголошується закритою.  

 

(виконується Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 


