
 

УКРАЇНА  

 Конотопська міська рада 
 

ПРОТОКОЛ 

Першого пленарного засідання 24 сесії міської ради 
 

м.Конотоп 

від 30.03.2017 10:00   
  

Усього депутатів:   37 (36 депутатів та міський голова) 

Присутні на сесії:   34 (список додається) 

Запрошених:    __ (список додається) 

 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Шановні депутати! Прошу Вас зареєструватися в 

електронній системі голосування "Віче" вставивши 

електронну картку в пульт для голосування. Прошу провести 

реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Згідно з реєстрацією із 36 депутатів зареєструвалося 29 

депутатів. Сесія є повноважною. Є пропозиція розпочати 

роботу двадцять четвертої сесії. Хто за те, щоб двадцять 

четверту сесію розпочати, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії. 

 Після голосування відбувся збій в системі ВІЧЕ (на екран не 

було показано результати голосування). Після 

перезавантаження системи і повторної реєстрації 

(зареєструвалося 34 депутати) було проведено повторне 

голосування за відкриття сесії. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Сесія оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! На сесії присутні: заступники міського голови, 

керівники управлінь та відділів міської ради, засоби масової 

інформації та представники громадськості. 

Далі міський голова привітав Гланца В.А. з Днем народження. 
 



ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 24 сесії міської ради 7 скликання 

30 березня 2017 року 

№ Назва рішення 

1.  Про створення комунального закладу «Конотопський міський молодіжний 

центр дозвілля, відпочинку, оздоровлення, туризму та 

військово-патріотичного виховання» 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Качура О.О., начальник відділу міської ради у справах молоді та 

спорту 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

2.  Про заслуховування звіту постійної комісії міської ради 

 Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, охорони навколишнього 

середовища (голова Максименко О.М.) 

 

3.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів   управління 

економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 
 

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

виготовленою землевпорядною документацією 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

 
 



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

договорів оренди землі 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

7.  Про внесення змін до рішень міської ради, скасування рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок» 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

8.  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

9.  Про затвердженя проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу її до державної власності 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 
 

10.  Про надання в суборенду земельної ділянки 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 
 

11.  Про розробку містобудівної документації 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Холодьон С.І., начальник відділу містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 



12.  Про затвердження положення про відділ містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Холодьон С.І., начальник відділу містобудування та архітектури 

Конотопської міської ради 

Дубовик Л.І., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

13.  Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на 

2016-2012 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія) 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Ємець А.М., спеціаліст І категорії відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з 

правоохоронними органами Конотопської міської ради 

Гланц В.А., голова профільної постійної комісії міської ради 
 

14.  Про включення об’єкту комунальної власності до Переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської 

міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської ради 
 

15.  Про внесення змін до умов договору купівлі-продажу незавершеного 

будівництва 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської 

міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської ради 
  

16.  Про прийняття до комунальної власності та передачу на обслуговування 

Конотопському відділенню ПАТ «Сумигаз» газопроводів 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської 

міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

 
 

17.  Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 



підприємства «Центральне» 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Максименко О.М., директор КРЕП «Центральне» 

Павлюченко Г.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Білоус І.В., заступник голови профільної постійної комісії міської ради 

 

18.  Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс» 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Писанка І.Л., директор ЖРЕП «Житлосервіс» 

Павлюченко Г.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

19.  Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств в систему 

каналізації м.Конотоп 

 Іноземцева Т.Г., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Кондратьєв Є.О., директор КП ВУВКГ 

Павлюченко Г.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 

Максименко О.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

20.  Про затвердження Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017- 2021 роки 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 
 

21.  Про надання матеріальної допомоги 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

 
 



22.  Про затвердження Порядку розгляду електронних петицій у виконавчому 

комітеті Конотопської міської ради 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Скосар А.В., начальник загального відділу міської ради 

Гланц В.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

23.  Про затвердження Положення про загальний відділ міської ради 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Скосар А.В., начальник загального відділу міської ради 

Гланц В.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

 
 

24.  Про затвердження складу присяжних 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

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

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової роботи 

міської ради 

Гланц В.А., голова профільної постійної комісії міської ради 

 
 

25.  Про внесення змін до міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення 

дітей улітку 2017 року» 

 Яроцький В.І., керуючий справами виконкому 

Качура О.О., начальник відділу міської ради у справах молоді та 

спорту 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 
 

26.  Про затвердження міської Програми розвитку Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.Григорія Гуляницького №7 на 

2017-2021 роки 

 Багрянцева О.Ю., секретар міської ради 

Беспала О.В., начальник відділу освіти Конотопської міської ради 

Гричановський А.М., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

27.  Про внесення доповнень до Плану діяльності міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2017 рік 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської міської 

ради 

Пащенко І.О., голова профільної постійної комісії міської ради 



28.  Про надання згоди КРЕП «Центральне» на отримання овердрафту в установах 

банків та передачу майна під заставу 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської 

міської ради 

Ульянченко О.Ф., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

29.  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Кошевецька В.П., начальник фінансового управління Конотопської 

міської ради 

Ульянченко О.Ф., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

30.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2016 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 2017 рік» (7 

скликання 21 сесія) 

 Степанченко І.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської міської 

ради 

Ульянченко О.Ф., голова профільної постійної комісії міської ради 

 

31.  Про роботу і фінансування з міського бюджету засобів масової інформації в 

м.Конотоп за 2016-2017 роки 

 Депутати міської ради (відповідно до списку) 

 

32.  Про дії та відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування 

Конотопської міської ради по факту побиття журналіста 6 березня 2017 року 

та незабезпечення безпеки працівників, відвідувачів та журналістів у 

приміщенні Конотопської міської ради  

 Депутати міської ради (відповідно до списку) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОПОЗИЦІЇ 

до регламенту роботи пленарного засідання  

24 сесії міської ради 7 скликання 

 

30 березня 2017 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 0.1 Обрання редакційної комісії   

 0.2 Виключення з порядку денного питання "Про затвердження положення 

про відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради   

 0.3 Виключення з порядку денного питання «Про затвердження Правил 

приймання стічних вод підприємств в систему каналізації м.Конотоп»   

 0.4 Затвердження порядку денного 24 сесії   

 0.5 Затвердження регламенту роботи 24 сесії   

 0.6 Повернення до порядку денного   

 3 Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 34 Повернення до порядку денного   

 32 Про дії та відповідальність посадових осіб органів місцевого 

самоврядування Конотопської міської ради по факту побиття журналіста 6 

березня 2017 року та незабезпечення безпеки працівників, відвідувачів та 

журналістів у приміщенні Конотопської міської ради   

 1 Про створення комунального закладу «Конотопський міський молодіжний 

центр дозвілля, відпочинку, оздоровлення, туризму та 

військово-патріотичного виховання   

 2 Про заслуховування звіту постійної комісії міської ради   

 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 припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі   

 7 Про внесення змін до рішень міської ради, скасування рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок»   

 8 Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок   

 9 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу її до державної власності   

 10 Про надання в суборенду земельної ділянки   

 11 Про розробку містобудівної документації   

 13 Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на 

2016-2012 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія)   

 14 Про включення об’єкту комунальної власності до Переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації   

 15 Про внесення змін до умов договору купівлі-продажу незавершеного 

будівництва   

 16 Про прийняття до комунальної власності та передачу на обслуговування 

Конотопському відділенню ПАТ «Сумигаз» газопроводів   



 17 Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Центральне»   

 18 Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс»   

 20 Про затвердження Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017- 2021 роки   

 21 Про надання матеріальної допомоги   

 22 Про затвердження Порядку розгляду електронних петицій у виконавчому 

комітеті Конотопської міської ради   

 23 Про затвердження Положення про загальний відділ міської ради   

 24 Про затвердження складу присяжних   

 25 Про внесення змін до міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення 

дітей улітку 2017 року   

 26 Про затвердження міської Програми розвитку Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.Григорія Гуляницького №7 на 

2017-2021 роки   

 27 Про внесення доповнень до Плану діяльності міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2017 рік   

 28 Про надання згоди КРЕП «Центральне» на отримання овердрафту в 

установах банків та передачу майна під заставу   

 29 Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік  

 30 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2016 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп на 

2017 рік» (7 скликання 21 сесія)   

 31 Про роботу і фінансування з міського бюджету засобів масової інформації 

в м.Конотоп за 2016-2017 роки   

 33 Депутатський запит Ульянченко О.Ф.   
 
 

0.1.Обрання редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Для подальшої роботи сесії нам необхідно обрати 

редакційну комісію. 

Є пропозиція обрати двох депутатів до складу редакційної 

комісії. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально:  

Бейгула Ігоря Станіславовича; 

Ульянченко Оксану Федорівну. 

Інші пропозиції будуть? 

Кирій  

Олександр 

Вікторович 

Запропонував до складу редакційної комісії обрати 

депутатів Білоус І.В., Гужву С.В.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування пропозицію, яку 

озвучив Кирій О.В., прошу голосувати. 



ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Кирій О.В.: Білоус І.В., Гужва С.В. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Білоус Інну Василівну; 

Гужву Сергія Вікторовича. 

Прошу депутатів, обраних до редакційної комісії, зайняти 

місця на першому ряді. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Переходимо до визначення порядку денного 

двадцять четвертої сесії. Пропозиції щодо порядку, 

регламенту, проекти рішень вам роздані. 

 

0.2.Виключення з порядку денного питання «Про затвердження положення 

про відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

За рекомендаціями постійних комісій є пропозиція 

доопрацювати та зняти з порядку денного питання "Про 

затвердження положення про відділ містобудування та 

архітектури Конотопської міської ради". 

Хто за те, щоб виключити з порядку денного двадцять 

четвертої сесії дане питання, прошу голосувати. 

Слово попрохала Сизон Т.А. 

Слово надається Сизон Тетяні Анатоліївні. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Артеме Юрійовичу! Прошу внести зміни до регламенту 

пленарного засідання, а саме: передбачення оголошення 

перерви виключно з ініціативи депутатського корпусу. 

Прошу поставити на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У зв'язку із чим? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Це моя пропозиція як депутата міської ради. Прошу 

поставити на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Це питання не відповідає регламенту і цю 

пропозицію ставити на голосування може тільки 

головуючий. Тому товариство, я відмовляюся ставити це 

питання без додаткового обговорення. 

Товариство! Ставлю на голосування, щоб зняти з порядку 

денного питання "Про затвердження положення про відділ 

містобудування та архітектури Конотопської міської ради" 

та перенести його на наступну сесію, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Виключення з порядку денного питання 

«Про затвердження положення про відділ 

містобудування та архітектури Конотопської міської 

ради» 

 



0.3.Виключення з порядку денного питання «Про затвердження Правил 

приймання стічних вод підприємств в систему каналізації м.Конотоп». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Також є пропозиція зняти з порядку денного та перенести на 

наступну сесію питання "Про затвердження Правил 

приймання стічних вод підприємств в систему каналізації 

м.Конотоп". 

Хто за те, щоб виключити з порядку денного двадцять 

четвертої сесії дане питання, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Виключення з порядку денного питання 

«Про затвердження Правил приймання стічних вод 

підприємств в систему каналізації м.Конотоп». 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Також хочу повідомити, що до сесії надійшов депутатський 

запит від депутата міської ради Ульянченко Оксани 

Федорівни, який також вважається включеним до порядку 

денного. 

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! Я вважаю, що у нас сьогодні дуже багато 

запрошених на сесію і у нас є одне питання, яке стоїть 

останнім: "Про дії та відповідальність посадових осіб 

органів місцевого самоврядування Конотопської міської 

ради по факту побиття журналіста 6 березня 2017 року та 

незабезпечення безпеки працівників, відвідувачів та 

журналістів у приміщенні Конотопської міської ради" я 

прошу розглянути це питання першим, а потім в спокійній 

атмосфері перейти до інших питань. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Даю слово голові регламентної комісії Гланцу В.А. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

Це питання за підписом 22 депутатів. Якщо там все 

правильно написано, то вони будуть відповідальність нести 

за це самі. Бо в рішенні є поправки, заступник начальника 

поліції повідомив, що це був не журналіст, він не є 

журналістом. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Вчора на загальних зборах був заступник начальника 

поліції, прозвітував з приводу цього питання і голова 

регламентної комісії повідомив, що на регламентній комісії 

було прийнято рішення внести поправки в цей проект 

рішення. Бо дійсно, назва не відповідає Закону і пункти 

цього рішення. Отже зараз готується проект рішення, вам 

буде роздано. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

У нас була комісія і до нас приходив заступник начальника 

поліції, комісія у нас відбулася і нам доповідали, що за 



 даною справою відкрите кримінальне провадження і є деякі 

поправки по назві цього рішення. Якщо ви зі мною не згодні, 

то можете запитати заступника начальника поліції.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Це у нас почалося обговорення того питання, а у мене, як у 

депутата, є право згідно Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" вносити пропозиції до порядку 

денного. Тому моя пропозиція розглянути питання "Про дії 

та відповідальність посадових осіб органів місцевого 

самоврядування Конотопської міської ради по факту 

побиття журналіста 6 березня 2017 року та незабезпечення 

безпеки працівників, відвідувачів та журналістів у 

приміщенні Конотопської міської ради" першим в порядку 

денному. Я прошу поставити на голосування і перейдемо до 

обговорення. 

 

0.4.Затвердження порядку денного 24 сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування пропозицію Омельченка Т.П., 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Омельченко Т.П.: Розглянути першим 

питанням «Про дії та відповідальність посадових осіб 

органів місцевого самоврядування Конотопської 

міської ради по факту побиття журналіста 6 березня 

2017 року та незабезпечення безпеки працівників, 

відвідувачів та журналістів у приміщенні Конотопської 

міської ради». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановний міський голова! Прошу ще раз поставити на 

голосування пропозицію депутата Сизон Т.А. щодо 

передбачення оголошення перерви виключно з ініціативи 

депутатського корпусу. Прошу поставити на голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Надав слово юридичному відділу. 

 

Зайчикова 

Анна Валеріївна 

Перерва може оголошуватися за ініціативою міського 

голови і також за ініціативою депутатського корпусу, якщо 

за неї проголосує 2/3 депутатів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тобто і так, і так. Ви зараз хочете позбавити міського голову 

додаткових повноважень. Так? 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Я підтримую пропозицію Сизон Т.А. про перерву за 

ініціативою депутатів від більшості голосів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Я не погоджуюсь із усім цим, тому що це є 

зміна Регламенту роботи Конотопської міської ради. Це має 

бути обговорено на комісіях і це не відповідає чинним 

правилам роботи міської ради. Тому я не можу порушувати 



Закон і не можу винести це на голосування. 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

Шановні присутні! В Регламенті міської ради є абзац: "У 

випадку виникнення непередбачених обставин, 

екстремальних ситуацій або з інших причин, головуючий 

має право оголосити перерву за власною ініціативою або за 

вимогою не менше 2/3 присутніх на сесії депутатів, що 

подали письмове звернення в секретаріат". 

Непередбачуваних обставин та екстремальних ситуацій в 

залі ще не виникало. Тому я пропоную дотримуватися 

Регламенту. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Хто за те, щоб затвердити пропозиції до 

порядку денного в цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Затвердження порядку 

денного 24 сесії. 

 

0.5.Затвердження регламенту роботи 24 сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб затвердити регламент роботи двадцять 

четвертої сесії, прошу голосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Мікрофон Омельченку Т.П. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Так дійсно. У нас в Регламенті Конотопської міської ради є 

такий пункт, який зачитала Олена Юріївна, але ж ще раз 

нагадую, що згідно Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" депутат міської ради має право 

вносити свої пропозиції, як до порядку денного, так і до 

регламенту роботи пленарного засідання. Якщо його 

пропозиція буде підтримана більшістю депутатів, то ця 

пропозиція приймається. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Я не можу поставити цю пропозицію на 

голосування, тому що це є зміна Регламенту роботи міської 

ради і це є позбавлення повноважень мене оголошувати 

перерву. Це повинно бути окремо обговорено на комісіях, це 

позбавляє мене моїх законних повноважень оголошувати 

перерву. Тому я це ставити на голосування не буду. Я не 

хочу порушувати Закон і не змушуйте мене це робити. 

Хто за те, щоб затвердити регламент роботи двадцять 

четвертої сесії, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 12, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Затвердження регламенту роботи 24 

сесії. 

 

Семеніхін  Товариство! У зв'язку із тим, я зараз хочу звернутися до 



Артем Юрійович 

 

громадськості, до всіх присутніх. Для чого все це зараз 

робиться? Перше. Для того, щоб зараз позбавити мене 

можливості оголошувати перерву. Якщо у випадку, вони 

зараз почнуть вносити питання про відставку виконкому, 

нашої команди і про усунення мене особисто із займаної 

посади, абсолютно безпідставно, щоб я не мав можливості 

оголосити перерву, щоб вони свою чорну справу 

довершили. Зараз в депутатському корпусі міської ради 

фактично досягла вінця ця змова проти нашої команди, 

проти тієї роботи, яку ми робимо. Я зараз звертаюся до 

громади. Як ви вважаєте, мені потрібно зараз оголосити 

перерву тижні на два, для того, щоб депутати подумали, як 

їм працювати, попрацювали комісії, чи ви можете зараз 

щось інше депутатам сказати? 

 Вигуки із залу "Ганьба!". 

Виступила присутня на сесії жінка щодо неправдивої 

інформації, яка надрукована в газеті "Телегурман" і 

підтримала міського голову у його справах (оплески в залі). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Шановні депутати! Будемо переголосовувати питання за те, 

щоб затвердити регламент роботи 24 сесії міської ради? 

Будемо переголосовувати чи ні? Ні. Тоді товариство! 

Звертаюся до вас. Зараз фактично у нашому місті відбулася 

кланова змова. Хто тут присутній, ви знаєте, ви всіх цих 

людей знаєте в обличчя, хто вони. На депутатських комісіях 

я звертався до депутатів з пропозицією: давайте ми на ці 

два-три місяці закопаємо сокиру війни задля того, щоб наша 

громада могла далі розвиватися, тому що все одно 

орієнтовно за два, три, максимум чотири місяці буде 

об'єднання територіальних громад і все одно будуть вибори і 

тоді громада дасть оцінку всім нашим діям. Зараз, фактично, 

наше місто хочуть занурити в хаос і в колапс. Для чого все 

це робиться? Думаю ви все це розумієте.  

 Вигуки із залу "брехня". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Подивіться хто кричить "брехня" - Спартак і Демеха, два 

зрадники. Тому товариство, якщо депутати відмовляються 

голосувати за затвердження регламенту роботи 24 сесії, я не 

бачу сенсу мені, із секретарем, поки що знаходитися в цій 

залі і нехай депутати думають. Коли надумають, що 

вирішувати... все. Громаді дякую за підтримку.  

 Оплески в залі та присутні в залі скандують "молодець". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Шановне товариство! Я оголошую перерву. 

Я прошу відключити мікрофони і систему ВІЧЕ, щоб не 

було ніяких інсинуацій. 



 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Хочу повідомити, що заходити в президію 

можна тільки з дозволу головуючого, тому прошу будь 

ласка не порушувати громадський спокій.  

Мікрофон Ульянченко О.Ф. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

 

Зачитала підготовлене під час перерви рішення. 

Рішення від 30 березня 2017 року "Про дострокове 

припинення повноважень Конотопської міської ради 7 

скликання". Відповідно до статті 78 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" міська ради вирішила: 

припинити повноваження Конотопської міської ради 7 

скликання у зв'язку нездатністю надалі виконувати вимоги 

та доручення виборців. 

Семеніхін  

Артем Юрійович  

Товариство! Я так розумію, що це є пропозиція депутатської 

фракції "Всеукраїнське об'єднання Свобода". 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Так. 

Семеніхін  

Артем Юрійович  

Суть пропозиції полягає в тому, щоб Конотопська міська 

рада зараз, на черговій 24 сесії прийняла рішення про свій 

саморозпуск. Щоб ми всі разом пішли на перевибори і щоб 

громада дала нам оцінку під час виборів. Громада, ви це 

хотіли почути? 

  Вигуки із залу "так" та лунають оплески. 

Семеніхін  

Артем Юрійович  

Товариство! Я зараз оголошую перерву на 5 хвилин для 

того, щоб обговорити цей проект рішення в комісіях, прямо 

тут в міській раді, потім повертаємося до порядку денного і 

будемо голосувати за те, щоб включити дане питання до 

порядку денного і розглянути його першим. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Попрохав, щоб сторонні особи не заважали роботі комісій. 

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Продовжуємо роботу. Пані секретар міської 

ради, скажіть будь ласка, протоколи комісій є?  

Багрянцева 

Олена Юріївна 

З цього питання немає. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Тобто комісії протоколи з цього питання не написали. 

Товариство! Зараз ставлю на голосування питання про 

повернення до розгляду питань порядку денного для того, 

щоб включити пропозицію фракції "Всеукраїнське 

об'єднання Свобода" про саморозпуск Конотопської міської 

ради. 

Дубовик  Я хочу сказати, що стаття 78 Закону України "Про місцеве 



Любов Іванівна 

 

самоврядування в Україні" не передбачає саморозпуску 

міської ради і така пропозиція є незаконною. 

 Вигуки в залі "ганьба". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Будь ласка визначайтеся згідно чинного законодавства. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Згідно чинного законодавства має бути референдум. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пані Дубовик. Я зараз говорю про те, що я зараз ставлю 

питання про повернення до розгляду питань порядку 

денного! 

 

0.6.Повернення до порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пані Ульянченко, прочитайте ще раз проект рішення, люди 

просять прочитати. 

 Жваве обговорення в залі. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Відповідно до статті 78 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я прошу юристів нагадати статтю Конституції України, ми 

всі знаємо, що головним Законом держави є Конституція. В 

Конституції сказано, що єдиним джерелом влади в Україні є 

народ. 

 Лунають оплески в залі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Громада, яка зібралася ту є народ і ми всі зобов'язані діяти 

тільки виключно в їхніх інтересах, згідно Конституції 

України і якщо громада зараз вимагає, щоб ми поставили це 

питання на голосування, я просто вимушений зробити те, що 

вимагає від нас громада. Я зроблю все, що буде вимагати від 

мене громада. 

Товариство! Ставлю на голосування питання про 

повернення до розгляду порядку денного, прошу 

голосувати.  

 Під час голосування сильний галас та присутні в залі 

скандують "на вибори, на вибори". 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Повернення до порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Після голосування міський голова поставив дане питання на 

повторне голосування (оскільки не було чутно, що потрібно  

було голосувати).  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 11, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Повернення до порядку денного. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Шановна громада! Зверніть увагу! 11 лише за.  

Перерахував депутатів, які проголосували за.  



 Ми зараз не можемо повернутися до розгляду питань 

порядку денного. Тобто фактично депутати Конотопської 

міської ради заблокували свій розпуск. 

 Присутні в залі скандують «ганьба».  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! З огляду на те, що ситуація в міській раді зараз 

напружена, для того, щоб далі не пророкувати якогось 

конфлікту, можливих зіткнень між громадою і депутатами 

або активістами, я зараз, виключно з огляду на цю ситуацію, 

ставлю на голосування земельні питання, тому що ми згідно 

Закону повинні і зобов'язані розглянути земельні питання 

протягом місяця. Якщо ми цього не зробимо, то це буде 

порушення Закону України і це буде підставою для розпуску 

міської ради. Тому товариство! Я зараз ставлю на 

голосування тільки земельні питання. 

 

3.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Перше питання - "Про надання дозволів на розроблення 

землевпорядної документації". Тобто це приватні будинки 

де живуть прості люди. Доповідач заступник міського 

голови Степанченко Ігор Олегович. 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

Хочу повідомити, що тут існує конфлікт інтересів у депутата 

Яременка. Він не повинен голосувати за це питання, 

відповідна заява надана. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Хочу повідомити, що в даному рішенні є конфлікт інтересів 

в пункті 1.1.7 і 1.1.8, і прохання пана Яременка не брати 

участь у даному голосуванні. 

Даний проект рішення розглядався на загальних зборах 

депутатів, зауважень та пропозицій не було, прошу 

підтримати даний проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається голові  

профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Комісія розглянула даний проект рішення, порушень немає, 

вважаємо що треба прийняти. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто бажає висловитися з даного питання? 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Шановні депутати, шановні присутні! У нас в попередньому 

питанні відбулося порушення Закону і в порядку ведення 

сесії відбувається порушення Закону. Нами затверджений 

порядок денний і він має виконуватися, навіть без 

прийнятого регламенту, від цього всі відступили. Це є 

підставою визнати рішення незаконним. Цього робити не 

можна. 

Семеніхін  Мікрофон Яременко Н.А. 



Артем Юрійович 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Рішення, яке зачитувалося заступником міського голови 

Степанченком І.О. є в порядку денному і щодо порядку 

розгляду цих питань, то міський голова проінформував з 

яких причин він пропонує переставити їх місцями. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми неодноразово переставляли місцями питання з тих чи 

інших причин. Депутати зараз хочуть розглянути той проект 

рішення, який до речі недолугий, я вам покажу, що це за 

проект, щоб ви всі побачили - рішення з трьома крапками. 

Тобто це фактично є незаконне рішення, проект рішення 

який вони запропонували. Тут стоять підписи депутатів під 

цим проектом рішення. Я вам зачитаю:  

"Відповідно до статті 25, пункту 40 частини 1 статті 26 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

міська рада вирішила: 

1.Інформацію представників правоохоронних органів взяти 

до відома. 

2.Визнати дії посадових осіб органів місцевого 

самоврядування Конотопської міської ради…". 

Стоїть три крапки. 

 Присутні в залі скандують «ганьба». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я зараз прошу юридичний відділ дати коментар стосовно 

правомочності такого проекту рішення, який депутати 

принесли. Чи можемо ми його розглядати?  

Зайчикова  

Анна Валеріївна 

Ми можемо заслухати інформацію, яку надасть поліція і 

прийняти її до відома. З приводу другого пункту, я вважаю, 

що ми не можемо визнавати ніяких дій, оскільки доведеної 

вини на даний час немає, ніхто не відміняв презумпцію 

невинності, тому вину посадових осіб ми не можемо 

визнавати і зокрема рішення діюче - бездіяльність 

посадових і службових осіб органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування можуть бути оскаржені в 

порядку адміністративного судочинства, тобто через суд. На 

даний час ми можемо тільки заслухати інформацію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Я не можу порушувати Закон, юрист зараз дав 

коментар, я, з огляду на те, що даний проект рішення є 

недолугим з юридичної точки зору, пропоную 

депутатському корпусу розглянути земельні питання, 

доопрацювати цей проект рішення, до речі регламентна 

комісія доопрацювала цей проект рішення, але згоди 

депутатів стосовно нього я так і не отримав. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

З огляду на те, що пункт 2, який стоїть з трьома крапками 

порушує всі норми Закону і взагалі все що можна, я не можу 



 дозволити собі порушувати Закон України і Регламент 

міської ради. Що це за проект рішення, де стоїть три крапки? 

Також дійсно, міська рада - це не є суд, це міська рада. Ось 

коли суд прийме рішення, визнає когось винним або не 

винним, тоді на підставі рішення цього суду міська рада 

повноважна далі приймати якісь свої рішення. Зараз, з 

огляду на те, що пункт 2 проекту рішення, який зараз 

озвучував Омельченко Т.П. не відповідає чинному 

законодавству, я виношу його на доопрацювання на комісії 

під час перерви, а тим часом, щоб люди дарма не чекали, бо 

тут прийшли люди, які мають спадщину, їм треба передати 

земельні ділянки, які знаходяться під їхніми житловими 

будинками, я не можу знущатися над громадою, я не можу 

взагалі собі такого дозволити і прошу вас, шановні депутати, 

не знущатися над громадою і зараз проголосувати земельні 

питання, проголосувати «підтримати» або «не підтримати», 

це ваше право визначатися.  

Товариство! Ставлю на голосування проект рішення "Про 

надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації", прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 11, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів 

на розроблення землевпорядної документації. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зараз юрист надає коментар, щоб ми зараз ще раз 

спробували повернутися до порядку денного з метою 

розглянути спочатку земельні питання, а потім 

доопрацьовувати те питання.  

Товариство! Ставлю повторно питання про повернення до 

розгляду порядку денного для того, щоб поставити 

першочергово земельні питання, вирішити проблеми 

простих людей, а потім нам з вами розбиратися далі, хто з 

нас правий, а хто ні. Ви підтримуєте, громадо? 

 Вигуки із залу «так», «голосуйте».  

Дубовик  

Любов Іванівна 

Навіть якщо б ми і повернулися до порядку денного 

початкового, так там же інший порядок денний, земельні 

питання йдуть після звіту Максименка О.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я ставлю перші питання земельні для того, щоб потім наші 

питання, наші з вами, не страждали прості люди, які зараз 

поприходили в тому числі для того, щоб отримати 

можливість оформити спадщину. А оцінку нам буде давати 

громада, в тому числі і яка тут прийшла.  

Зараз повертаємося до порядку денного для того, щоб 



першочерговими поставити питання земельні, а потім решту 

всіх. 

 

34.Повернення до порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Прошу голосувати про повернення до розгляду 

порядку денного. 

Бібик 

Віталій 

Володимирович 

Для чого це робиться?  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Юридичний відділ дав коментар, для того щоб зараз з огляду 

на ту ситуацію, яка у нас зараз є, не загострювати ситуацію в 

місті і сесійній залі, ось для чого це зараз робиться. 

Голосуємо за повернення до порядку денного.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 13, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Повернення до порядку денного. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це саботаж. 

 Присутні в залі скандують «ганьба».  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Прошу уваги! Давайте так! Ви зараз бачите, що 

зараз відбувається, мені також не дуже комфортно дивитися 

на це все, на роботу міської ради, тому давайте так: якщо 

стоїть питання про заслуховування інформації від 

працівників поліції першим, то давайте розглянемо, але 

після того, як ми заслухаємо голову регламентної комісії.  

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

Я взагалі не заперечую проти рішення, яке підписали 22 

депутати,  можна заслухати те рішення, але внести деякі 

поправки, якщо депутати не проти. Я вважаю, що там нічого 

кримінального немає, якщо ми заслухаємо це рішення і 

приймемо його з поправками, які підготувала комісія. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Прошу підійти до трибуни начальника поліції. 

32.Про дії та відповідальність посадових осіб органів місцевого 

самоврядування Конотопської міської ради по факту побиття журналіста 6 

березня 2017 року та незабезпечення безпеки працівників, відвідувачів та 

журналістів у приміщенні Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Нештенко Олексій Анатолійович, начальник 

Конотопського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Сумській області. 

Нештенко  

Олексій 

Анатолійович 

6 березня 2017 року до Конотопського відділу поліції 

звернулися Доля Роман Віталійович та Одінцов Роман 

Іванович з приводу неправомірних дій працівників міської 



ради щодо них, причинення їм тілесних ушкоджень в 

приміщенні Конотопської міської ради. Відомості про  

вказані правопорушення внесені до єдиного реєстру 

досудових розслідувань, є відповідні номери за статтею 125 

частина 1 - це кваліфікація попередня, тому що ще немає 

судово-медичної експертизи Долі. Коли вона буде готова, то 

тоді на підставі судово-медичної експертизи буде 

кваліфікація. На даний час в ЄРДР внесена стаття 125 

кримінального Кодексу України - це умисне нанесення 

тілесних ушкоджень.  

Що зроблено працівниками поліції по даним кримінальним 

провадженням? 6 березня проведено огляд події під час 

якого на сходовому майданчику між 3 та 4 поверхами лівого 

крила приміщення Конотопської міської ради вилучено 

сліди нашарування речовини бурого кольору, пакет №1 та 

№2, це контрольний змив. Все це було зроблено в цей же 

день 6 березня. 6 березня опитано Одінцова Романа 

Івановича та вручена йому пам'ятка про права потерпілого, 

який надав свідчення з приводу неправомірних дій 

працівників міської ради щодо нього та відносно Долі. Так 

же само був допитаний Доля Роман Валерійович, так само 

його визнано потерпілим. Того ж дня 6 березня призначено 

судово-медичні експертизи отриманих тілесних ушкоджень 

і Долі і Одінцова. 7 березня проведено огляд місця подій 

приміщення Конотопської міської ради, в ході якого 

вилучено відеореєстратор на який здійснювалася фіксація 

входу до приміщення міської ради. Відео на час здійснення 

злочину відсутнє, була відключена камера. Також 7 березня 

було допитано ряд свідків по кримінальному провадженні, в 

тому числі Семеніхін, Степанченко, Багрянцева, Качура, 

Гапєєва, Мусієнко, Яроцький, Міхно. Тобто всі люди в 

рамках кримінального провадження, вони допитані. 

Долучено до матеріалів кримінального провадження диск з 

відеозаписом з відеокамери Долі. 22 березня здійснено 

перегляд наданого відеозапису за участю потерпілого 

Одінцова. Того ж дня винесено постанову про визнання 

речовим доказом наданого диску із відеозаписом та 

приєднання його до матеріалів кримінального провадження. 

Досудове розслідування по даному кримінальному 

провадженню триває, є підозрювані особи по цьому 

провадженню, але повідомити підозру на даний час ми не 

можемо у зв'язку з тим, що немає ще судово-медичної 

експертизи. Доля ще проводить лікування. Робота проведена 



повністю. Якщо є запитання, я можу відповісти. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я хочу зазначити для товариства, Роман Доля значиться на 

лікуванні, але він знаходиться тут в залі. 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної комісії Гланцу Віталію Аркадійовичу. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Комісія це питання змінене не розглядала. Я можу зачитати, 

а потім прийняти рішення вносити ці поправки чи не 

вносити.  

Віталій Володимирович Бібик! Ви можете щось сказати з 

цього питання? Ви також були в цій комісії і також знаєте, 

що там є деякі нюанси, які потрібно уточнювати. Будь ласка, 

якщо у Вас є пропозиції, то скажіть. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Тобто є пропозиція зараз проголосувати за основу даний 

проект рішення, розглянути правки, які зараз надасть голова 

регламентної комісії, проголосувати їх окремо, а потім 

проголосувати рішення. 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення 

за основу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Мікрофон Омельченку Т.П. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я не зовсім зрозумів. Це була рекомендація чи висновок, чи 

протокол комісії регламентної, чи був він чи не був? Хто 

ініціатор цих поправок та доповнень? 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

 

Якщо депутати згодні з тим, щоб проголосувати за те 

рішення як воно є, ви можете це зробити. Але є уточнення, 

які уточнив нам заступник начальника поліції. Там є у назві 

проекту, по перше ця людина не була журналістом, це 

доповідь начальника поліції, це зовсім інша стаття. Якщо ви 

вважаєте, що так і повинно бути, то нехай, голосуйте як вам 

завгодно, але поправки потрібно внести. 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

 

Якщо вже з'ясувалося, що потерпіла сторона тут, то 

можливо заслухати і потерпілу сторону, нехай він розвіє 

міфи, журналіст він чи не журналіст, побили чи не побили, 

чи сам впав. Якщо необхідно давайте поставимо це на 

голосування. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Шановні депутати! Ми послухали представника 

юридичного сектору, ви послухали голову комісії, вони 

стверджують, що це рішення, яке у нас в матеріалах сесії не 

відповідає законному порядку. Давайте приведемо все у 

відповідності до законодавства, проголосуємо за правки і 

будемо приймати рішення голосувати чи не голосувати. В 

чому питання? Була пропозиція виключити пункт 2 і внести 

зміни до назви цього рішення, тому що журналіст не має 



журналістського посвідчення. Яка ще поропозиція? 

Пропонуйте. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Тиша в залі! Громада надавати слово? Добре. 

Слово надаю Роману Долі, у Вас регламент 1,5 хвилини. 

Роман Доля 

 

В цьому місті я в четвертому поколінні конотопчанин. Хто 

мене знає, хто не знає. Хто не знає, то познайомимся ближче. 

Мені завжди було не байдуже місце в якому я живу, в якому 

місці живуть мої предки, жили, живуть і будуть жити. Коли 

в нашому місті багато чого почало мінятися, але було 

неправомірно, незаконно.. По суті справі. Це беззаконня, яке 

творилося в міській раді останні місяці дуже нас 

збентежило. 

 Вигуки в залі «ганьба». 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

 

Пане Романе ми Вас слухаємо для того, щоб прийняти 

виключно законне рішення щодо цього питання, яке ми 

зараз виносимо на сесію. Скажіть будь ласка, у Вас є 

журналістське посвідчення? 

Роман Доля Є. Є договір по якому я працюю. Мені було небайдуже, як 

громадянину міста, чи можливо простій людині добитися 

справедливості в цьому місті. 

 Шум і вигуки в залі. 

Роман Доля Тому громадо, давайте будемо об'єктивними. 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

 

Шановний пане Романе. Можна ми ще заслухаємо 

начальника поліції, який, як поступила інформація, 

перевіряв, чи законне, чи не фальшиве Ваше посвідчення? 

Роман Доля Гаразд. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Але ще більше хочу сказати, що за інформацією якою я 

володію... дякую, 1,5 хвилини регламенту я Вам дав, Ви не 

розповідаєте по суті справи. Я зараз прошу, Гапєєва Л.А., де 

працівник міської ради (Коваленко О.В.)? Підійдіть до 

мікрофону і розкажіть суть справи, що зробив Одінцов і 

Доля. Що вони зробили? 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Одінцов Роман Іванович, він являється перевізником на 

наших маршрутах і представником маршруту №2 і №9. 

Кожен день, після того, як відбувся страйк і після того, як 

йому вручили листи і попередження про розірвання 

договорів, він приходив... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це на підставі того, що вони тоді хотіли 6 грн., 5 грн., 7 грн. 

Роман Доля Брехня, 6 грн. не було, було 5 грн. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Шановна громада! Щоб ви зрозуміли, що відбувається зараз. 

Це фактично є помста, ця сесія, оті всі дії, оці всі 

простимульовані відкриття кримінальних проваджень, це є 



помста наших перевізників за те, що ми їх разом з вами 

взяли за одне місце і сказали: "нічого їздити на лексусах, а 

давайте працюйте на громаду! 3 грн. і крапка!" Оце і є 

представники Доля і Одінцов, в інтернеті всі бачили, як вони 

викладають свої відео і кажуть: "ми за 5, ми за 7, ми за 10...". 

Так я хочу сказати, що ось ця ситуація - це є банальною 

помстою виконкому і мені, як міському голові.  

Я зараз прошу поліцію забезпечити громадський порядок, 

щоб люди не шуміли. Активісти хочуть виступити? Я всім 

дам слово, всі будете говорити.  

Так ось дивіться, у нас зараз мав бути завершений тендер по 

закупівлі автобусів. Ще в січні місяці виділила міська рада, 

депутати разом зі мною проголосували за виділення 2 

млн.грн. на трамвайний парк для закупівлі нових автобусів 

МАЗів. Перші 4 одиниці повинні почати їздити на початку 

квітня місяця. В незаконний спосіб директор трамвайного 

управління, під час моєї відсутності, коли я був за кордоном, 

розірвав тендер. Він його зупинив. Зараз ми розбираємося, 

закон він порушив, чи не порушив, це окреме питання. Але я 

хочу сказати, що весь цей саботаж почався після того, як ми 

комусь тут наступили на болючий мозоль, бо бачите, хотіли 

підняти проїзд в маршрутках на стільки, на скільки їм 

хотілося, не маючи на це підстав. Розумієте? Ми стали на бік 

простих людей, ми не пішли ні на хабарі, про які натяки 

лунали, не пішли ні на які кулуарні домовленості, ми не 

пішли ні на що, ми пішли виключно захищати простих 

людей. Так ось, Роман Доля і Роман Одінцов - це двоє 

людей, які є людьми, які чинили провокації в міській раді 

протягом 1,5 місяців з моменту того, як вони хотіли підняти 

вартість проїзду. Ми в законний спосіб і ви можете побачите 

це на відео, що знімав Роман Доля, я казав, що якщо вас не 

влаштовує якась дія виконкому, якісь рішення прийняті 

виконкомом, то будь ласка звертайтеся до суду і в судовому 

порядку ці рішення скасовуйте. Вони не пішли до суду, бо 

вони знали, що 3 грн. це обґрунтований проїзд, а 5 грн. це 

просто хочуть набити собі кишені. Не пішли! Якщо би 

дійсно це було наше рішення, або не прийняття цього 

рішення незаконним, вони пішли б до суду і судилися. 

Правда? Вони цього не зробили! Бо не мають доказів, не 

мають совісті. Півтора місяці вони ходили і тероризували 

працівників виконкому. Півтора місяці пані Коваленко, яка 

має підійти з хвилина на хвилину. Яка у не її посада? 

Гапєєва  Заступник начальника управління економіки і вона виконує 



Людмила 

Анатоліївна 

повноваження в сфері транспорту і півтора місяці, дійсно, 

принижували гідність і тероризували кожен день тих 

спеціалістів, які не мають впливу. Рішення про розгляд 

тарифів приймає виконком. Якщо немає підстав, немає 

обґрунтування, ми не маємо права його виносити. В тих 

розрахунках, які подали підприємства, обґрунтування не 

було. Крім того 2 дні місто у нас залишалося без транспорту 

і жоден працівник управління економіки, чи виконкому, не 

змушував не їздити, у нас були написані попереджувальні 

листи за декілька днів до цього з проханням все таки 

відмінити рішення і не зривати проїзд людей. Але цього не 

було зроблено. Потім, для того щоб усунути якось цю вину і 

порушення, людина просто ходила до мене, це є в мережі і 

принижувала гідність, ходила до заступника міського 

голови Степанченка і також принижувала гідність, і 

провокувала, приходила до жінки, до спеціаліста, Коваленко 

Олени Василівни, я була свідком того, як у людини 280 тиск 

піднявся і після того ще Одінцов мав нахабство казати, що 

це наше інсценування і театр. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

З яким діагнозом людина опинилася в лікарні і скільки часу 

вона там провела? 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Вона провела близько двох тижнів, але продовжує далі 

лікування, вона на сьогоднішній день на роботі, але діагноз я 

точно не скажу - це інсульт, але в якихось словах і 

порушення кровообігу мозку, і цей діагноз, будь яка 

ситуація може спровокувати підняття тиску. Тобто 

лікуватися людині прийдеться ще довго і не знаю чим це 

закінчиться. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тобто ця людина, про яку зараз йде мова, це пані Коваленко, 

хочу щоб ви всі знали її в обличчя, яка не здалася на поталу 

Одінцову, Долі, яка сказала що не буде готувати ніякого 

проекту рішення виконкому про підняття вартості проїзду, 

буде контролювати рух ваших автобусів, бо вони вимагали 

від неї, щоб вона також не контролювала рух їхніх автобусів, 

бо Одінцов, перевізник, самостійно додає автобуси на 

маршрути, або самостійно їх знімає, порушуючи правила 

перевезень. Вона трималася до останнього за всіх нас з вами. 

Оця жінка. І до цієї жінки ніхто із них навіть не 

зателефонував, ніхто із депутатів змовників не спитав, як 

себе почуває пані Коваленко, вони її в обличчя навіть не 

знають, хоча про цю ситуацію я депутатам говорив 

неодноразово, що людина, працівник міської ради, яка 

захищала інтереси простих людей, лежить з інсультом. 



Проте тут, коли провокатори зчинили провокацію, вони 

хутчій схопилися за це для того, щоб визнати дії мера, що 

мер нібито побив когось, хоча в їхніх свідченнях, зокрема в 

свідченнях Романа Долі, немає такого, щоб я бив його, я 

його не чіпав, а от він мене чіпав. Одінцов те саме, я його 

пальцем не зачепив, а щоб ви розуміли громада, що було 

тоді, я вийду з президії (далі міський голова демонструє 

присутнім в залі, як Одінцов і Доля провокували 

Степанченка І.О. та його на протиправні дії). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ви зараз знаєте, що там відбулося. Наступного 

дня замість того, щоб поспілкуватися зі мною, замість того, 

щоб поцікавитися здоров'ям людини, пані Коваленко, 

депутати просто зібрали збори, я не кажу всі, я всіх не 

звинувачую, тому що частину з них змусили це зробити і 

обманули їх, але кістяк є, кістяк ви бачите, ви знаєте хто це 

такі. Це голови фракцій Конотопської міської ради, підписи 

які поставили свої там під тим списком. Я виключення 

роблю фракції "Батьківщина", тому що вони реально були 

введені в оману і кілька депутатів з інших фракцій, вони теж 

були введені в оману. Ніхто із депутатів не захотів 

послухати правду, у них була хоч якась підстава, щоб зняти 

Семеніхіна, прибрати виконком, заступників Семеніхіна, 

всю Свободівську команду, щоб далі дерибанити це місто, 

але ми цього не дамо робити в законний спосіб, чого б нам 

це не вартувало. 

 Присутні в залі скандують «не дамо, не дамо». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Зараз, на даний момент, дуже сильно мусується 

питання, що там були люди, 5, 10, 15 чоловік. Я вам скажу, 

що там загалом може чоловік 30 було, може й більше і 

говорять, що били Романа Долю. Кажуть, що били 5 чоловік, 

5 спортсменів. Більше того, звинувачують Свободівців. Так 

я вам скажу, що якби 5 чоловік, ми всі дорослі люди, побили 

одну людину, то він би не сидів тут і не стояв, у нього, як 

мінімум, були б дійсно тілесні ушкодження, а не ляпас, який 

він міг сам собі зробити впавши, вдарившись об сходи. Є 

медичний висновок. Я оприлюднювати його поки що не маю 

права, тому що є медична таємниця, але в цьому медичному 

висновку, коли його виписували з ЦРЛ, все чітко написано, 

ні струсу головного мозку, ні поламаних кісток, всі зуби на 

місці. Якби я особисто, ви мене бачите, як кажуть, що я 

побив, один раз влучив своїм кулаком, якби я собі не дай Бог 

собі дозволив, в обличчя Одінцова, я думаю, що пару зубів 

він не дорахувався б. Розумієте? Я собі цього не дозволяв. А 



якщо вони кажуть 5 чоловік било людину і він цілий після 

цього? 

Міський голова надав слово Коваленко О.В., заступнику 

начальнику управління економіки міської ради. 

Коваленко 

Олена Василівна 

Мені важко говорити, я хвилююся, вони (Одінцов, Доля) 

зайшли до мене в кабінет, у мене знаходилася стороння 

людина, яка прийшла до мене з транспортного питання і 

хлопці зайшли, вели себе мало кажучи непристойно. Роман, 

Ви знімали мене? 

Роман Доля Так. Я знімав ситуацію. 

Коваленко 

Олена Василівна 

Ви фільмували ситуацію. Скажіть будь ласка, чому саме цей 

сюжет не потрапив туди, куди Ви завжди це викладаєте? Я 

написала заяву в поліцію тільки після того, коли мене 

виводила швидка, у мене був тиск 230/140, мене вивезла 

швидка, у мене була підозра на інсульт, я більше двох 

тижнів пролежала, а хлопчики стояли і посміхалися. Рома, 

ти з хлопцем, який зараз за тобою фільмує, я два рази 

виходила до нього і просила забери його, на що він мені 

відповів: "хай він вибалакається" і тільки тоді, коли йшов 

Артем Юрійович по коридору, я кажу: "Артем Юрійович, 

мені не дають працювати" і тоді Артем Юрійович зайшов, і 

Ви переключилися Рома на нього, і побігли за ним. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Товариство! Таких випадків в міській раді було дуже багато. 

Дуже дякую Вам, присядьте. 

 Оплески в залі для Коваленко О.В. 

Семеніхін 

Артем Юрійович  

Товариство! Таких випадків в міській раді було дуже багато. 

Я вам більше того хочу сказати. Ці депутати, які зараз тут 

знаходяться, вони теж ганебно тікали від камер Одінцова. 

Перед попередньою сесією, коли були загальні збори, я 

запропонував депутатам, щоб Роман Одінцов не зривав 

нашу роботу, всі депутати перейшли до мене в кабінет, 

тобто вони самі фактично пішли від Одінцова, від його 

нападок, від його провокацій. А зараз що ми бачимо? А зараз 

ми бачимо змову. Я знаю, що в більшості депутатів, які тут 

присутні, все таки є совість. Що зараз відбувається? 

Депутатів вчора, позавчора, поза позавчора, голови фракцій 

попереджали, що якщо ти не проголосуєш, як ми тобі 

скажемо, то ми тебе відкличемо. Тобто фактично ті 

депутати, які і не проти були б зараз висловитися, сказати 

правду, вони цього не можуть зробити, бо їх шантажують 

голови фракцій. Розумієте? А голови фракцій, деякі, діють 

виключно в своїх особистих меркантильних інтересах, як 

наприклад перевезення, або те що їм говорять керівники із 



гори і ніяк не те, що їм говорить громада. Вони відірвалися 

від землі, вони забули, що таке прості люди. Вони 

вирішують тільки свої питання. Ось саме тому фракція 

"Всеукраїнське об'єднання Свобода", я особисто, фракція 

"УКРОП", фракція "Батьківщина" підтримали пропозицію 

про розпуск міської ради, а решта ганебно (оплески в залі) 

виконує накази або своїх кишень, або своїх керівників. 

Товариство! Нам зараз необхідно розглянути земельні 

питання, я не можу поки що оголосити перерву. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Перед земельними питаннями ми повинні завершити це 

питання, ми його ще на закінчили. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я так і кажу. Депутати не хочуть вирішувати земельні 

питання, поки не розглянуть ось це ганебне питання. 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

Чи можна повернутися до питання чи є журналістом Роман 

Доля? Може хтось із представників поліції прокоментувати? 

Нештенко  

Олексій 

Анатолійович 

Будь яких підтверджуючих даних, що Доля є журналістом в 

матеріалах кримінального провадження відсутні. Але тут я 

думаю різниці немає, журналіст він чи громадянин 

Конотопа. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ось вам. А посвідчення можна надрукувати на принтері. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! Я уважно слухав. По перше, ми не дали 

висказатись Роману Долі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це не правда. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Це правда. По друге. Я хочу нагадати, що з моменту факту 

побиття, це було 6 березня і до сьогодні, нажаль, ні міський 

голова, ні інші посадові особи міської ради не зустрілися з 

депутатами, головами фракцій, з головами комісій, не 

роз'яснили тієї ситуації, яка була. Це факт побиття! Це в 

приміщенні міської ради! Ми зібралися тільки для того, ми 

не знаємо хто винен, а хто ні, щоб було розслідування. А на 

цей час, я хотів би спитати Вас, чи є розпорядження міського 

голови про проведення службового розслідування? Де 

відеозапис, що знімав Міхно? Де це все? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я з депутатами, з левою часткою депутатського корпусу, я 

зустрічався по окремо. Депутатів запрошував на загальні 

збори вчора, голів фракцій і голів комісій чекав сьогодні о 9 

ранку на погодження рішень сесії, на президії, вони не 

прийшли. Коли я заходив до депутатів на ті комісії, які мені  

вдалося відвідати, а ви знаєте що протягом двох тижнів мене 

не було в місті, я приїхав на позаминулі вихідні і одразу 

потрапив до лікарні, мене просто не було в місті. Із 



депутатів, я вам скажу, хто зателефонував і спитав як 

здоров'я, було чоловік 10 із 36. Проте з міста люди дзвонили 

постійно, громада дзвонила, смс писали, підтримували. 

Якби депутати хотіли б почути щось, вони б запитали, я б їм 

відповів. Я намагався з депутатами поспілкуватися протягом 

цих 3 тижнів, але у них є змова і ви це бачите чітко зараз.  

Багрянцева 

Олена Юріївна 

Стосовно службового розслідування. Службове 

розслідування проводиться тоді, якщо в побитті брали 

участь працівники міськвиконкому або міської ради. В 

даному випадку це були невідомі особи, тому була 

викликана поліція до з'ясування всіх обставин. Тому 

службове розслідування і не проводилося. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я нагадую, що згідно Регламенту виступати з одного 

питання можна двічі. Мікрофон Омельченку Т.П. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я нагадую, що у нас регламент пленарного засідання сесії не 

прийнятий. Це по перше. По друге. Олена Юріївна, це було, 

факт побиття, в приміщенні міської ради. Там знаходились 

посадові особи місцевого самоврядування, тому службове 

розслідування повинно було бути і бути розпорядження 

міського голови. 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

Вони знаходилися як свідки, а не учасники цього! 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Олена Юріївна, міського голови дійсно не було якийсь 

період. Але голови фракцій прийшли на прийом до Вас, як 

до секретаря міської ради. Було таке? І я хотів би запитати 

ще раз те, що Ви нам розказали? 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Я сказала вам те, що я давала покази на допиті в поліції. Те 

саме розказала і Вам. Поліція може це підтвердити. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Пропоную депутатам визначитися. Я ставлю 

даний проект рішення на голосування за основу, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 8, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про дії та 

відповідальність посадових осіб органів місцевого 

самоврядування Конотопської міської ради по факту 

побиття журналіста 6 березня 2017 року та 

незабезпечення безпеки працівників, відвідувачів та 

журналістів у приміщенні Конотопської міської ради. 

 

1.Про створення комунального закладу «Конотопський міський молодіжний 

центр дозвілля, відпочинку, оздоровлення, туризму та 

військово-патріотичного виховання». 

Семеніхін  Слово має Качура Ольга Олегівна, начальник відділу міської 



Артем Юрійович ради у справах молоді та спорту 

Качура  

Ольга Олегівна 

 

Дане питання розглядалося на профільній комісії та на всіх 

комісіях депутатів. Молодіжний центр дасть змогу молоді 

мати простіший діалог з міською владою, більше 

можливостей для втілення її проектів в життя, дасть нам 

можливість більше проводити цікавих молодіжних заходів і 

молоді шляхом реалізації своїх проектів, вирішувати 

важливі соціальні питання життя нашого міста. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної комісії Гричановському 

Анатолію Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить депутатів підтримати даний проект 

рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У когось будуть питання, пропозиції по даному питанню? 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Це питання розглядалося і на інших комісіях, не всі комісії 

підтримали винесення даного питання на розгляд сесії, 

зокрема регламентна комісія та профільна комісія 

підтримали, а інші комісії вирішили доопрацювати і зняти з 

розгляду сесії і на наступний раз повернутися до розгляду 

цього питання. Але на загальних зборах було прийнято 

рішення винести на розгляд депутатів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 10, Проти – 1, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про створення 

комунального закладу «Конотопський міський 

молодіжний центр дозвілля, відпочинку, оздоровлення, 

туризму та військово-патріотичного виховання». 

 Присутні в залі скандують «ганьба». 

 

2.Про заслуховування звіту постійної комісії міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має Максименко Олександр Михайлович, голова 

постійної комісії з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, охорони 

навколишнього середовища. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

 

Звіт постійної комісії з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, охорони 

навколишнього середовища. 

Відповідно до ст.26, ст.47 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" постійна комісія створена 

рішенням міської ради "Про постійні комісії Конотопської 

міської ради 7 скликання" від 1 грудня 2015 року (2 сесія) у 



складі:  

1.Максименко Олександр Михайлович, голова комісії. 

2.Білоус Інна Василівна, заступник голови комісії. 

3.Тягній Сергій Миколайович. секретар комісії.  

Члени комісії:  

4.Кондратьєв Євген Олексійович.   

5.Сахно Олександр Олександрович.  

6.Яременко Володимир Романович. 

В період з 1 грудня 2015 року по 31 грудня 2016 року 

постійною комісією проведено 18 засідань, оформлено 

протоколи засідань, підготовлені висновки, розглянуто 145 

питань, з них 73 профільних питання. Основні профільні 

питання, які були розглянуті комісією: 

-Про укладення договору позички (безоплатного 

користування) майна з Сумською громадською організацією 

"Клуб "Шанс"; 

-Про погодження інвестиційних програм КП "Теплогарант", 

ДП "АВІАКОН", КП ВУВКГ; 

-Про підготовку дорожнього господарства до зимового 

періоду; 

-Про внесення змін до програми утримання кладовищ в місті 

Конотоп на 2014-2016 роки; 

-Про виключення об'єктів з переліку на продаж майна, що 

рішеннями Конотопського міськрайонного суду визнано 

спадщиною відумерлою. 

Тут ще багато заходів, які наша комісія готувала. 

Подякував Артему Юрійовичу і депутатському корпусу за 

виділення КРЕП "Центральне" 60 тис.грн. на придбання 

котла, що значно зменшило вартість за опалення та 

економить підприємству кошти. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У кого будуть запитання? 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Олександр Михайлович! У мене особисто до Вас питання, 

як до депутата, як до голови профільної комісії. Яке Ваше 

ставлення до підняття тарифів на утримання прибудинкових 

територій і будинків, яке було прийнято виконкомом міської 

ради в робочому порядку в лютому 2017 року без належного 

обговорення? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що це питання є питанням до управління 

економіки і до заступника з питань економіки і обговорення 

було, і тарифи були підняті тільки завдяки тому, що  

Урядом було піднято мінімальну заробітну плату до 3200 

грн., замість того, щоб зменшити вартість долара і за 



рахунок цього збільшити добробут громадян. Тариф був 

піднятий тільки виключно по ціні електроенергії. 

Також повідомив, що місцевою владою було зменшено 

вартість гігакалорії на опалення, вартість проїзду в 

транспорті, зроблено безкоштовні садочки і школи, 

зроблені дороги і освітлення. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Повідомив, що із-за підвищення заробітної плати до 3200 

грн. підприємство втратило 76 тис.грн. обігових коштів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю дане питання на голосування в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 14, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про заслуховування 

звіту постійної комісії міської ради. 

 

3.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Доповідачем є Степанченко Ігор Олегович, ми тільки що 

говорили про це. 

 Шум і галас в сесійній залі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто хоче висловитися з даного питання? 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Шановні депутати і шановний головуючий! Хочу зазначити, 

що як ми бачимо голосування у нас зараз взагалі не 

відбувається. Важливі питання для міста ми не голосуємо 

через те, що порушується Регламент Конотопської міської 

ради. Я зачитую Регламент Конотопської міської ради, 

стаття 18: "У разі необхідності міська рада може прийняти 

рішення про проведення закритого пленарного засідання. 

Умови забезпечення закритості, а також перелік осіб, що 

допускаються на закрите засідання визначається 

спеціальним рішенням міської ради". Вимагаю поставити 

мою пропозицію на голосування. 

 Шум і галас в сесійній залі. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Дякую за увагу, я Вам відмовляю. Громада тут повинна бути 

і бачити чим займаються депутати. 

 Шум і галас в сесійній залі. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Слово надається пані Дубовик Любов Іванівні з питання 

надання дозволів на розроблення землевпорядної  

документації. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Артем Юрійович! Я вибачаюся, але працювати, у мене вже 

страшенно болить голова, я так дійсно працювати не можу, у 

нас дійсно нездорова обстановка... Я хотіла б запитати за 

рішення виконкому. Воно скасоване чи не скасоване? 



Семеніхін 

Артем Юрійович 

Скасоване. 

 Шум і галас в сесійній залі. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Тиша в залі! Ми зараз повинні розглянути земельні питання. 

 Шум і галас в сесійній залі. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановний міський голова, шановна громада! Депутатський 

корпус зараз повинен приймати земельні питання, які 

повинні бути прийняті в законний спосіб, оскільки за 

кожним із цих питанням стоять мешканці міста і їхні 

інтереси можуть бути оскаржені в суді. Тому депутатський 

корпус зараз не голосує за ці питання, тому що вони можуть 

бути оскаржені. Такі важливі питання повинні бути 

прийняті в законний спосіб. Тому я прошу зараз громаду, 

дуже активну, яка прийшла сьогодні на пленарне засідання 

сесії і зробила так, що ця сесія зараз зривається, тим самим 

знімаючи такі важливі питання, будь ласка, давайте зробимо 

так, щоб сесія була правомочна і земельні та інші питання 

були прийняті в законний спосіб.  

Артем Юрійович, Олена Юріївна, Ви секретар міської ради, 

давайте не будемо порушувати Закон. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пані Яременко! Чи можемо ми проводити сесію, якщо у нас 

не затверджено регламент роботи 24 сесії? Ми можемо 

працювати? 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

 

Регламентом Конотопської міської ради вже затверджені 

питання щодо регламентних питань, щодо доповідей і 

співдоповідей. Якщо депутати не погоджуються з тим 

регламентом, який запропонований, це не є підставою для не 

проведення сесії. Є роз'яснення Конституційного Суду з 

цього питання, що порушення порядку прийняття рішення 

не може бути підставою для скасування рішення, якщо вони 

прийняті відповідно до вимог законодавства. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ось, будь ласка, відповідь. Тобто це законно. Це законно! 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ- Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

 Шум і галас в сесійній залі. 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слова має Степанченко Ігор Олегович, заступник міського 

голови. 



 Шум і галас в сесійній залі. 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Даний проект рішення розглядався на профільних комісіях, 

на загальних зборах депутатів, прошу підтримати даний 

проект рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Дубовик Любов Іванівні, голові профільної 

постійної комісії 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Дубовик Л.І. відмовилася від виступу. Бажаючі виступити є? 

Немає. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою 

землевпорядною документацією. 

 

 Шум і галас в залі. 

На табло висвітився надпис, що сесія не повноважна, 

депутатів залишилося менше 19. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Депутати зірвали сесію. Товариство! Оскільки сесія не 

повноважна і земельні питання не голосуються, я даю зараз 

30 секунд, якщо картки депутатів з'являться, Іван 

Миколайович, я прошу Вас не тримати картку, а вставити її 

в прилад для голосування, якщо ви зараз вставите картки, то 

ми можемо проводити сесію. Тобто це фактично є зрив сесії. 

Товариство! Я оголошую перерву. У зв'язку із тією 

ситуацією, яка склалася, у зв'язку з тим, що земельні 

питання не голосуються, не підтримуються, у зв'язку із 

ситуацією у приміщенні міської ради я оголошую перерву 

до 15 квітня 12.00. 15 квітня 12.00, нехай тут буде весь 

Конотоп. Слава Україні! Дякую всім за підтримку. 

 

 

 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 
 


