
 

УКРАЇНА  

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 Шостого пленарного засідання 24 сесії міської ради  

 
Відповідно до розпорядження міського голови від 17.11.2017 №369-ОД «Про 

продовження VІ пленарного засідання двадцять четвертої сесії Конотопської 

міської ради сьомого скликання» продовження роботи 6 пленарного засідання 

заплановано на 25.11.2017 о 10.00. 

25.11.2017 

10.00 

Велика зала 

міської ради 

 Пленарне засідання не відбулося, у зв’язку з відсутністю 

кворуму. Присутні 13 депутатів. 

Присутній міський голова Семеніхін А.Ю., а також  

депутати:  

Багрянцева О.Ю., Бейгул І.С., Гланц В.А., Євсейчик С.Л., 

Клименко І.Г., Кондратьєв Є.О., Лиманчук Є.В., Максименко 

О.М., Марченко Ю.М., Поляков А.М., Толордава Л.Г., Тягній 

С.М., Ульянченко О.Ф. 

 

Відповідно до розпорядження міського голови від 25.11.2017 №376-ОД «Про 

продовження VІ пленарного засідання двадцять четвертої сесії Конотопської 

міської ради сьомого скликання» продовження роботи 6 пленарного засідання 

заплановано на 27.11.2017 о 12.00. 

27.11.2017 

12.00 

Велика зала 

міської ради 

 Пленарне засідання не відбулося, у зв’язку з відсутністю 

кворуму. Присутні 12 депутатів. 

Присутній міський голова Семеніхін А.Ю., а також  

депутати:  

Багрянцева О.Ю., Гланц В.А., Євсейчик С.Л., Клименко І.Г., 

Лиманчук Є.В., Максименко О.М., Поляков А.М., Сахно О.О., 

Толордава Л.Г., Тягній С.М., Ульянченко О.Ф., Яременко В.Р. 

 

Відповідно до розпорядження міського голови від 27.11.2017 №382-ОД «Про 

продовження VІ пленарного засідання двадцять четвертої сесії Конотопської 

міської ради сьомого скликання» продовження роботи 6 пленарного засідання 

заплановано на 28.11.2017 о 12.00. 

28.11.2017 

12.00 

Велика зала 

міської ради 

 Пленарне засідання не відбулося, у зв’язку з відсутністю 

кворуму. Присутні 11 депутатів. 

Присутній міський голова Семеніхін А.Ю., а також  

депутати:  



Багрянцева О.Ю., Гланц В.А., Євсейчик С.Л., Клименко І.Г., 

Лиманчук Є.В., Максименко О.М., Марченко Ю.М., Поляков 

А.М., Толордава Л.Г., Тягній С.М., Яременко В.Р. 

 

Відповідно до розпорядження міського голови від 29.11.2017 №383-ОД «Про 

продовження VІ пленарного засідання двадцять четвертої сесії Конотопської 

міської ради сьомого скликання» продовження роботи 6 пленарного засідання 

заплановано на 29.11.2017 о 12.00. 

29.11.2017 

12.00 

Велика зала 

міської ради 

 Пленарне засідання не відбулося, у зв’язку з відсутністю 

кворуму. Присутні 8 депутатів. 

Присутній міський голова Семеніхін А.Ю., а також  

депутати:  

Багрянцева О.Ю., Гланц В.А., Євсейчик С.Л., Клименко І.Г., 

Лиманчук Є.В., Максименко О.М., Поляков А.М., Ульянченко 

О.Ф. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шосте пленарне засідання 24 сесії міської ради  
 

від 30.11.2017, 10:00            м.Конотоп 
 

 

Усього депутатів:   37 (36 депутатів та міський голова). 

Присутні на сесії:   36 (список додається) 

Запрошених:    __ (список додається) 
 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Міський голова оголосив, що в залі присутній Михайло 

Саакашвілі, Річкаль Анатолій Якович - заступник голови 

обласної ради, депутати обласної ради - Микола Борисович 

Биркун та Сердюк Олена Борисівна, Ладуха Віктор 

Борисович - міський голова м.Буринь. 

Товариство! Прошу Вас зареєструватися в електронній 

системі голосування "Віче". 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Зареєструвалося 36 чоловік (35 депутатів та 

міський голова). 

Продовжуємо роботу. 30 вересня до складу редакційної 

комісії було обрано Лиманчука Євгенія Володимировича та 

Завгороднього Сергія Івановича. Прошу обраних депутатів 

зайняти свої місця.  

Міський голова надав слово присутнім. 

Річкаль 

Анатолій Якович 

 

Звернувся до депутатів та присутніх з проханням провести 

плідну роботу без провокацій, щоб вирішити важливі 

питання життєдіяльності міста і розглянути на сесії всі 

питання.  

Михайло 

Саакашвілі 

 

Звернувся до депутатів та присутніх з приводу кризового 

становища в місті (не проводяться сесії), розповів про 

корупційні схеми в країні, підтримав міського голову у його 

роботі, закликав депутатів працювати на місто, а не 

вирішувати кадрові питання. Наголосив, що міський голова 

Конотопа - самий популярний міський голова України і 

підтримав його. 

Ладуха 

Віктор Борисович 

 

Звернувся до присутніх, що за чотири роки після майдану в 

країні нічого не змінилося, ніхто люстрації не поніс. 

Закликав депутатів працювати на місто, бо цілі місяці не 

приймаються рішення і якщо щось не подобається закликав 

депутатів йти на вибори. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 Товариство! Є кілька заяв від депутатів. 

Багрянцева  Шановні депутати та шановні присутні! Надійшло 



Олена Юріївна повідомлення від депутата міської ради Бейгула Ігоря 

Станіславовича:  

"Я, Бейгул Ігор Станіславович, депутат Конотопської міської 

ради 7 скликання, повідомляю про вихід із фракції 

"Солідарність" в Конотопській міській раді". 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

Зачитав повідомлення про створення депутатської групи: 

"Ми, депутати Конотопської міської ради сьомого скликання 

відповідно до статей 25, 26 Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" та статті 39 Регламенту 

Конотопської міської ради, повідомляємо про утворення 

депутатської групи "За Конотоп!" в Конотопській міській 

раді". До складу групи входять: Тягній Сергій Миколайович 

- голова групи, Марченко Юрій Миколайович - заступник 

голови, Гланц Віталій Аркадійович - секретар групи; 

Євчейчик Сергій Леонідович та Бейгул Ігор Станіславович - 

члени групи. 
 
 

№ 

з/ч 

Пропозиції до порядку денного 6 пленарного засідання 24 сесії міської 

ради 7 скликання, 30.11.2017 

1.  Про внесення змін до Програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства м.Конотоп на 2017-2018 роки 

2.  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік щодо перерозподілу 

коштів на вуличне освітлення 

3.  Про внесення змін до Програми забезпечення міста містобудівною 

документацією на 2015-2017 роки 

4.  Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру та забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 29.07.2016 (7 скликання 15 сесія) 

5.  Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 

скликання 21 сесія) 

6.  Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

містка Конотоп на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22 

грудня 2016 року (7 скликання 21 сесія) 

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

дітей улітку 2017 року» 

8.  Про внесення змін до міської Програми «Молодь» на 2017 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 року (7 скликання 21 

сесія) 

9.  Про внесення змін до міської Програми «Конкурс проектів інститутів 

громадського суспільства» на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради 



від 22.12.2016 року (7 скликання 21 сесія) 

10.  Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2016 (7 

скликання 5 сесія) 

11.  Про  внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Банно-пральний комбінат Конотопської міської ради» на 

2017-2018 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 

скликання 21 сесія) 

12.  Про внесення змін до комплексної програми «Освіта Конотопа» на 

2014-2017 роки 

13.  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки 

14.  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки 

15.  Про внесення змін до Порядку використання коштів міського бюджету на 

виконання виборчих програм і доручень виборців 

16.  Про надання матеріальної допомоги 

17.  Про внесення змін до Програми зайнятості населення м.Конотоп на період 

до 2017 року 

18.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення на 2017 рік 

19.  Про внесення змін до Програми інвестиційного розвитку м.Конотоп на 

період до 2020 року, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія) 

20.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2017  

року 

21.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 

року 

22.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 

року 

23.  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 

24.  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) 

25.  Про надання згоди на приєднання міста Конотоп до ініціативи 

Європейського Союзу «Мери за економічне зростання» 

26.  Про затвердження містобудівної документації 

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

підлягають приватизації 

28.  Про прийняття до комунальної власності та передачу на обслуговування 

Конотопському відділенню ПАТ «Сумигаз» газопроводів 

29.  Про затвердження Статуту комунального підприємства «Муніципалітет» в 



новій редакції 

30.  Про затвердження Порядку розгляду електронних петицій у Конотопській 

міській раді 

31.  Про затвердження Положення про загальний відділ міської ради 

32.  Про затвердження складу присяжних 

33.  Про структуру та чисельність виконавчих органів Конотопської міської 

ради Сумської області 

34.  Про затвердження голови постійної комісії міської ради 

35.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

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

виготовленою землевпорядною документацією 

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

договорів оренди землі 

39.  Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

40.  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок 

41.  Про придбання у власність територіальної громади м.Конотоп нежитлових 

будівель та споруд по 1 провул. вул.Рябошапка, 6 в м.Конотоп 

42.  Про затвердження Положення про відділ комунального майна 

Конотопської міської ради Сумської області у новій редакції 

43.  Про продовження терміну дії договорів позички (безоплатного 

користування) майна 

44.  Про укладення договору позички (безоплатного користування) майна 

45.  Про надання згоди на прийняття з державної власності до комунальної 

власності територіальної громади м.Конотоп адміністративної будівлі по 

вул.Братів Лузанів, 43 та гаражу на пл.Ярмарковій, 12 в м.Конотоп 

46.  Про надання згоди на передачу у державну власність Міністерства оборони 

України з комунальної власності територіальної громади м.Конотоп 

колишнього військового майна 

47.  Про включення об`єктів до Переліку майна, що рішеннями Конотопського 

міськрайонного суду визнано спадщиною відумерлою, та підлягають 

продажу 

48.  Про надання дозволу на продаж частки житлового будинку по 

вул.Рокосовського, 46 в м.Конотоп 

49.  Про затвердження Положення про сектор міської ради з питань охорони 

здоров’я та праці 

50.  Про зміни до міської цільової соціальної програми «Охорона здоров’я 

жителів м.Конотоп на 2016-2018 роки 

51.  Про управління соціального захисту населення Конотопської міської ради 

52.  Про затвердження Положення про Конотопський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 



53.  Про затвердження Положення про управління економіки Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції 

54.  Про затвердження Положення про відділ земельних ресурсів Конотопської 

міської ради 

55.  Про затвердження Положення про відділ міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької діяльності 

56.  Про затвердження плану діяльності Конотопської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2018 рік 

57.  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2014 «Про реалізацію 

у місті засад державної регуляторної політики» (6 скликання 52 сесія) 

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

підприємництва у м.Конотоп на 2017-2018 роки 

59.  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом бандитських дій 

депутата Конотопської міської ради сьомого скликання Кирія О.В. щодо 

побиття депутатів Конотопської міської ради під час  пленарного засідання 

30.09.2017 

60.  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом побиття 

депутата Конотопської міської ради Тягнія С.М. 

61.  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом вчинення 

протиправних дій депутатом Конотопської міської ради Льовшин Н.О. 

62.  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом побиття 

працівника Конотопської центральної міської бібліотеки Горбенко В.В. 

63.  Про розгляд відповіді на депутатський запит Огрохіна І.М. від 30.09.2017 

64.  Про розгляд відповіді на депутатський запит Сизон Т.А. від 30.09.2017 

65.  Про розгляд відповіді на депутатський запит Гланца В.А. від 30.09.2017 

66.  Про розгляд електронної петиції від 29.09.2017 №1556-КО/01-26 «Про 

дострокове припинення повноважень міського голови міста Конотоп 

Артема Семеніхіна». (Ініціатор Панченко І.А.) (розпорядження міського 

голови від 06.10.2017 №319-ОД «Про розгляд електронних петицій») 

67.  Про розгляд електронної петиції від 06.10.2017 №1583-КО/01-26 «Про 

підтримку Конотопському міському голові Семеніхіну А.Ю. та вимогу 

розпуску Конотопської міської ради». (Ініціатор Оселедець А.П.) 

(розпорядження міського голови від 06.10.2017 №319-ОД «Про розгляд 

електронних петицій») 

68.  Про затвердження кількісного складу виконавчого комітету Конотопської 



міської ради 

69.  Про затвердження персонального складу виконавчого комітету міської 

ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, керуючого справами виконкому 

70.  Про внесення змін до регламенту Конотопської міської ради 7 скликання 

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

м.Конотоп за 2016-2017 роки 

72.  Про дострокове припинення повноважень секретаря Конотопської міської 

ради 
 
 
 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 0.1  Депутатський запит   

 0.2  Депутатський запит   

 0.3  Депутатський запит   

 0.4  Депутатський запит   

 0.2 
 Затвердження порядку денного VІ пленарного засідання 24 сесії міської 

ради   

 1 
 Про внесення змін до Програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства м.Конотоп на 2017-2018 роки   

 2 
 Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік щодо перерозподілу 

коштів на вуличне освітлення   

 3.1 
 Включення до порядку денного питання "Про внесення змін до Міської 

програми соціального захисту пільгових категорій населення на 2017 рік"   

 3.2 
 Включення до порядку денного питання "Про надання матеріальної 

допомоги"   

 16  Про надання матеріальної допомоги   

 18 
 Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення на 2017 рік   

 3.3 
 Про повернення до питання "Про затвердження звіту про виконання 

міського бюджету за І квартал 2017 року"   

 23  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік   

 3.4 
 Включення до порядку денного "Про внесення змін до Програми 

забезпечення міста містобудівною документацією на 2015-2017"   

 3 
 Про внесення змін до Програми забезпечення міста містобудівною 

документацією на 2015-2017 роки   

 3.5 
 Включення до порядку денного питання "Про внесення змін до Міської 

комплексної програми соціального захисту населення н"   

 3.6 

 Про включення до порядку денного "Про надання дозволів на розроблення 

землевпорядної документації"   

 

 



 4 

 Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

та забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 29.07.2016 (7 скликання 15 сесія)   

 5 

 Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 

скликання 21 сесія)   

 6 

 Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів містка 

Конотоп на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22 грудня 2016 

року (7 скликання 21 сесія)   

 

 7 
 Про внесення змін до міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення 

дітей улітку 2017 року»   

 8 
 Про внесення змін до міської Програми «Молодь» на 2017 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 22.12.2016 року (7 скликання 21 сесія)   

 9 

 Про внесення змін до міської Програми «Конкурс проектів інститутів 

громадського суспільства» на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради 

від 22.12.2016 року (7 скликання 21 сесія)   

 10 

 Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2016 (7 

скликання 5 сесія)   

 11 

 Про  внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Банно-пральний комбінат Конотопської міської ради» на 

2017-2018 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 

скликання 21 сесія)   

 12 
 Про внесення змін до комплексної програми «Освіта Конотопа» на 

2014-2017 роки   

 13 
 Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки   

 14 
 Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки   

 15 
 Про внесення змін до Порядку використання коштів міського бюджету на 

виконання виборчих програм і доручень виборців   

 17 
 Про внесення змін до Програми зайнятості населення м.Конотоп на період 

до 2017 року   

 19 

 Про внесення змін до Програми інвестиційного розвитку м.Конотоп на 

період до 2020 року, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія)   

 20 
 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2017  

року   

 21  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 



року   

 22 
 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 

року   

 24 

 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)   

 25 
 Про надання згоди на приєднання міста Конотоп до ініціативи 

Європейського Союзу «Мери за економічне зростання»   

 26  Про затвердження містобудівної документації   

 27 
 Про включення об’єкту комунальної власності до Переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації   

 28 
 Про прийняття до комунальної власності та передачу на обслуговування 

Конотопському відділенню ПАТ «Сумигаз» газопроводів  

 29 
 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Муніципалітет» в 

новій редакції   

 30 
 Про затвердження Порядку розгляду електронних петицій у Конотопській 

міській раді   

 31  Про затвердження Положення про загальний відділ міської ради   

 32  Про затвердження складу присяжних   

 33 
 Про структуру та чисельність виконавчих органів Конотопської міської ради 

Сумської області   

 34  Про затвердження голови постійної комісії міської ради   

 35  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 36 
 Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 37 
 Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

 38 
 Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі   

 39 
 Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок»   

 40  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок   

 41 
 Про придбання у власність територіальної громади м.Конотоп нежитлових 

будівель та споруд по 1 провул. вул.Рябошапка, 6 в м.Конотоп   

 42 
 Про затвердження Положення про відділ комунального майна Конотопської 

міської ради Сумської області у новій редакції   

 43 
 Про продовження терміну дії договорів позички (безоплатного 

користування) майна   

 44  Про укладення договору позички (безоплатного користування) майна   

 45 

 Про надання згоди на прийняття з державної власності до комунальної 

власності територіальної громади м.Конотоп адміністративної будівлі по 

вул.Братів Лузанів, 43 та гаражу на пл.Ярмарковій, 12 в м.Конотоп   

 46  Про надання згоди на передачу у державну власність Міністерства оборони 



України з комунальної власності територіальної громади м.Конотоп 

колишнього військового майна   

 47 

 Про включення об`єктів до Переліку майна, що рішеннями Конотопського 

міськрайонного суду визнано спадщиною відумерлою, та підлягають 

продажу   

 48 
 Про надання дозволу на продаж частки житлового будинку по 

вул.Рокосовського, 46 в м.Конотоп   

 49 
 Про затвердження Положення про сектор міської ради з питань охорони 

здоров’я та праці   

 50 
 Про зміни до міської цільової соціальної програми «Охорона здоров’я 

жителів м.Конотоп на 2016-2018 роки   

 51  Про управління соціального захисту населення Конотопської міської ради   

 52 
 Про затвердження Положення про Конотопський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді   

 53 
 Про затвердження Положення про управління економіки Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції   

 54 
 Про затвердження Положення про відділ земельних ресурсів Конотопської 

міської ради   

 55 
 Про затвердження Положення про відділ міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької діяльності   

 56 
 Про затвердження плану діяльності Конотопської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2018 рік   

 57 
 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2014 «Про реалізацію у 

місті засад державної регуляторної політики» (6 скликання 52 сесія)   

 58 
 Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва у м.Конотоп на 2017-2018 роки   

 59 

 Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом бандитських дій 

депутата Конотопської міської ради сьомого скликання Кирія О.В. щодо 

побиття депутатів Конотопської міської ради під час  пленарного засідання 

30.09.2017   

 60 

 Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом побиття депутата 

Конотопської міської ради Тягнія С.М.   

 61 

 Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом вчинення 

протиправних дій депутатом Конотопської міської ради Льовшин Н.О.   

 62 

 Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом побиття 



працівника Конотопської центральної міської бібліотеки Горбенко В.В.   

 63  Про розгляд відповіді на депутатський запит Огрохіна І.М. від 30.09.2017   

 64  Про розгляд відповіді на депутатський запит Сизон Т.А. від 30.09.2017   

 65  Про розгляд відповіді на депутатський запит Гланца В.А. від 30.09.2017   

 66 

 Про розгляд електронної петиції від 29.09.2017 №1556-КО/01-26 «Про 

дострокове припинення повноважень міського голови міста Конотоп Артема 

Семеніхіна». (Ініціатор Панченко І.А.) (розпорядження міського голови від 

06.10.2017 №319-ОД «Про розгляд електронних петицій»)   

 67 

 Про розгляд електронної петиції від 06.10.2017 №1583-КО/01-26 «Про 

підтримку Конотопському міському голові Семеніхіну А.Ю. та вимогу 

розпуску Конотопської міської ради». (Ініціатор Оселедець А.П.) 

(розпорядження міського голови від 06.10.2017 №319-ОД «Про розгляд 

електронних петицій»)   

 68 
 Про затвердження кількісного складу виконавчого комітету Конотопської 

міської ради   

 69 

 Про затвердження персонального складу виконавчого комітету міської ради, 

заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керуючого справами виконкому   

 70  Про внесення змін до регламенту Конотопської міської ради 7 скликання   

 71 
 Про роботу і фінансування з міського бюджету засобів масової інформації в 

м.Конотоп за 2016-2017 роки   

 72 
 Про дострокове припинення повноважень секретаря Конотопської міської 

ради   

 3 
 Вкл.пит. "Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І 

квартал 2017  року"   

 3.3 
 Про повернення до розгляду питання "Про внесення змін до міського 

бюджету на 2017 рік"   
 

0.1.Депутатський запит. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! На минулому засіданні, 30 вересня, була оголошена 

перерва. Тоді розглядався депутатський запит Кирія Олександра 

Вікторовича щодо надання інформації стосовно відряджень 

міського голови, його заступників, керуючого справами, 

секретаря міської ради, радників та консультантів міського 

голови, начальників відділів та управлінь Конотопської міської 

ради в період з січня 2016 року по вересень 2017 року. Щоб 

продовжити роботу пленарного засідання, нам необхідно 

проголосувати за даний запит. 

Міський голова оголосив хвилину мовчання. 

Хвилина мовчання за загиблими за волю України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зачитав текст запиту Кирія О.В.: 

"Прошу надати інформацію стосовно відряджень міського 

голови, його заступників, керуючого справами, секретаря 



міської ради, радників та консультантів міського голови, 

начальників відділів та управлінь Конотопської міської ради в 

період з січня 2016 року по вересень 2017 року по кожному 

відрядженню наступного змісту: дата, місце, мета, витрати на 

добові, транспорт та проживання та скільки надійшло коштів в 

бюджет міста по результатам відряджень". 

Відповідь депутату буде надана відповідно чинного 

законодавства. 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування депутатський запит Кирія О.В., прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 1, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти до розгляду. 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

Надійшло повідомлення, що у голови регламентної комісії 

Гланца В.А. також є запит. 

0.2.Депутатський запит. 

Гланц  

Віталій 

Аркадійович 

 

Депутатський запит. Пропоную не вносити зміни до порядку 

денного 6 пленарного засідання 24 сесії Конотопської міської 

ради 7 скликання. Вважаю, що порядок денний складено 

правильно, спочатку ми повинні прийняти основні рішення - 

внесення змін до програм, бюджетні, земельні, а політичні 

питання винести насамкінець засідання, тому що не тільки я 

вважаю, що освітлення в місті - це одне із найважливіших 

питань і є ряд питань, які необхідно негайно вирішити. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування депутатський запит Гланца В.А., прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Міський голова зачитав вголос хто із депутатів як 

проголосував. Надав доручення оргвідділу роздрукувати 

результати голосування по запиту, завірити і надати їх Сизон 

Т.А. Попрохав депутатів не зривати сесію.  

Товариство! Порядок денний вам розданий. Також є ще 

депутатські запити.  

Повідомив, що депутатські запити приймаються третиною 

від присутніх. 

  

0.3.Депутатський запит. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Згідно статті 34 регламенту Конотопської міської ради запит 

підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання 

міської ради, якщо за нього проголосує не менше третини 

присутніх на засіданні міської ради. 

Також ще є запит, який надійшов від депутатів Ульянченко, 



Гланц, Бейгул, Євсейчик, Клименко, Лиманчук, Максименко, 

Марченко, Поляков, Толордава, Тягній: 

"Просимо доручити виконавчому комітету Конотопської міської 

ради на найближчому засіданні розглянути питання щодо 

присвоєння звання "Почесний громадянин міста Конотопа" 

загиблому бійцю 58 мотопіхотної бригади НИЧВИДЮКУ 

Валентину Миколайовичу". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний депутатський запит, прошу 

підтримати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 36, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти до розгляду. 

 

0.4.Депутатський запит. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Також надійшов запит від Юрія Миколайовича Марченка. 

Марченко 

Юрій Миколайович 

Депутатський запит: «ПАТ «Сумигаз» в м. Конотоп протягом 

останнього часу допускає значну кількість порушень в частині 

визначення розміру нарахувань за спожитий газ, а саме: 

незаконне встановлення загальнобудинкових вузлів обліку 

природного газу у багатоквартирних будинках. На сьогодні такі 

встановлення призвели до збільшення нарахувань за спожитий 

газ населенню майже в тричі. Чим фактично ПАТ «Сумигаз» та 

Конотопське УЕГГ ГІАТ «Сумигаз» збільшили нарахування 

граничних об'ємів споживання природного газу мешканцям 

міста Конотоп в тричі. В той час, як споживачі що ведуть облік 

спожитого газу індивідуальними лічильниками обліку, в 

середньому споживають та сплачуть значно менше ніж 

споживачі, що обліковуються по загальнобудинковим 

лічильникам газу. В той час, як ПАТ «Сумигаз» було 

зобов'язане за власний рахунок встановити квартирні 

лічильники газу згідно з переліком власників квартир, до 

встановлення (загальнобудинкових) вузлів обліку природного 

газу або будь-яких конструкцій або їх елементів, призначених 

для встановлення будинкових (загальнобудинкових) вузлів 

обліку природного газу. Тому, можна припустити, що 

постачальна організація умисно, користуючись відсутністю 

контролюючого органу та фактично використовуючи своє 

монопольне становище, здійснює заходи щодо збільшення своїх 

надходжень (прибутку). 

При цьому при встановлені загальнобудинкових вузлів обліку 

природного газу ПАТ «Сумигаз» відверто ігнорує порядок 

встановлення таких лічильників. Оскільки, встановлення ПАТ 

«Сумигаз» загальнобудинкових  вузлів обліку природного 



газу, без згоди на це співвласників будинку або ОСББ та за 

відсутності відповідного договору про врегулювання цього 

питання, є протиправним, тому що посягає на спільне майно 

співвласників будинку, що передбачено пунктом 4 Тимчасового 

положення про порядок проведення розрахунків за надання 

населенню послуг з газопостачання в умовах використання 

загальнобудинкового вузла обліку природного газу. А тому, 

виходячи з вищевикладеного, прошу депутатів Конотопської 

міської ради підтримати даний депутатський запит та надати 

доручення сектору юридичної роботи міської ради вивчити дане 

питання та звернутись з позовом до суду «Про заборону 

нарахування населенню плати за послуги газопостачання 

відповідно до показників загальнобудинкових вузлів обліку 

природного газу на території міста Конотоп». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування запит Марченка Ю.М., прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 36, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти до розгляду. 

Омельченко 

Тарас Павлович 

 

Я хотів би сказати про підтримку даного запиту і прошу Вас 

доручити управлінню ЖКГ теж свої висновки, і доповісти на 

наступному пленарному засіданні і керівнику Конотопського 

відділення "Сумигаз".  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Добре! Я так зроблю. 

 

0.2.Затвердження порядку денного VІ пленарного засідання 24 сесії міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Порядок денний вам розданий. 

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Якщо ми говоримо про депутатський запит, то як зачитала 

секретар міської ради, згідно регламенту Конотопської міської 

ради у нас депутатський запит голосується 1/3 голосів для 

включення до порядку денного. Але згідно законодавства 

депутатський запит включається до порядку денного без 

голосування. Чому така колізія? Тому що ще в липні 2016 року 

ми надавали доручення в тому числі і секретарю Конотопської 

міської ради привести регламент Конотопської міської ради 7 

скликання до норм чинного законодавства. Тому сьогодні така 

колізія. Я пропоную, якщо ми проголосували до включення до 

порядку денного ці запити, то включити їх до порядку денного, 

я думаю, що вони будуть підтримані. Також більшість депутатів 

Конотопської міської ради доручила мені надати пропозиції для 

включення списком до порядку денного для розгляду на 

пленарному засіданні 24 сесії Конотопської міської ради 30 

листопада 2017 року наступних питань: 



1.Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік в частині 

перерозподілу коштів резервного фонду для оплати вуличного 

освітлення та святкової ілюмінації. 

2.Про дострокове припинення повноважень секретаря 

Конотопської міської ради 7 скликання Багрянцевої О.Ю. 

3.Про звільнення заступників міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради і керуючого справами 

виконкому. 

4.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації. 

5.Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб'єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією. 

6.Про затвердження площ та надання земельних ділянок 

громадянам згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією. 

7.Про припинення прав на земельні ділянки та продовження 

терміну дії договорів оренди землі. 

8.Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, 

скасування рішень виконкому "Про приватизацію земельних 

ділянок". 

9.Про внесення змін до Програми забезпечення міста 

містобудівною документацією на 2015-2017 роки. 

10.Про затвердження містобудівної документації. 

11.Про розгляд електронної петиції від 29.09.2017 (Ініціатор 

Панченко І.А.). 

12.Про розгляд електронної петиції від 06.10.2017 (Ініціатор 

Оселедець А.П.). 

13.Про надання матеріальної допомоги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Регламент виступу закінчився, але я хочу сказати, що ці 

питання, які Ви зачитуєте, вже включені до порядку денного. 

Згідно регламенту міської ради лише ті питання, які є 

нагайними і Ви обґрунтовуєте, що вони є нагайними і згідно 

таких питань збирається... так, будь ласка, вони всі є. Всі ці 

питання по регламенту, вони всі є, просто вони всі стоять 

наприкінці сесії для того, щоб не зірвати роботу, для того, щоб 

ми проголосували за архіважливі питання життєдіяльності 

нашого міста. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Справді. Пропозиції до порядку денного надає міський голова, 

вони вам роздані, депутатські пропозиції включені до порядку 

денного, зверніть увагу, вони є в матеріалах сесії, вони є в 

пропозиціях розданих вам на столах, але вони йдуть в кінці і 

щойно був озвучений депутатський запит, який ви підтримали 



третиною голосів, де вказано про те, що той порядок, який 

наданий, підтримати. 

Дубовик 

Любов Іванівна 

 

Я законник. Якщо я слухаю, що щось незаконно, я не можу не 

сказати. Погодитеся чи не погодитесь! У нас є регламент, 

нажаль він суперечить Закону, але запит по нашому регламенту 

включається тільки до порядку денного. Щоб запит тепер 

підтримали, тому що в Законі чітко розписано, що підтриманий 

запит приймається як рішення і оформляється рішенням, 

необхідно додатково тепер проголосувати і щоб було мінімум 

19 голосів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я прошу Омельченка Т.П., Сизон Т.А., Дубовитк Л.І., не заради 

себе, а заради людей, які прийшли і які не змогли прийти. Всі 

питання, які ви хочете, вони включені до порядку денного. 

Питання про зміни в бюджеті в частині резервного фонду, вони 

також включені. Якщо ви хочете додати до того рішення ще 

якісь деталі, доручити начальнику УЖКГ щось, не питання, бо 

коли ви будете розглядати той проект рішення, ми маєте повне 

право виступити і внести цю пропозицію, ніхто у вас її не 

забиратиме, я вас дуже прошу, давайте не зривати, а працювати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Головуючий! У мене прохання. Заради громади, яка тут 

зібралася, давайте працювати, менше коментувати. Давайте йти 

тільки по законодавству. Є пропозиція депутата, поставте її будь 

ласка на голосування. Пропозиція про формування порядку 

денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Він сформований, там все є. 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Депутат запропонував саме таку черговість розгляду питань, 

ставте це на голосування. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

 

Я розумію, що ви хочете прибрати секретаря міської ради, але 

люди прийшли не для того, а прийшли для того, щоб ввімкнули 

світло і ви ж вчора на сходах міської ради виступали за це. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Я чув розмови в залі від людей, що двері будуть 

закриті доти, поки не будуть проголосовані основні питання. 

Порушувати Закон я не буду, Ваші пропозиції включені, Тарас 

Павлович, вони всі включені. Я прошу зараз поставити на 

голосування порядок денний, який розданий депутатам. 

Клименко 

Іван Григорович 

 

Шановна громада! П'ять днів підряд скликалася сесія з одним 

питання про освітлення, але ця депутатська громада, яка 

просить, щоб включити цю пропозицію, вони жодного разу не 

прийшли на цю сесію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування порядок денний пленарного засідання 

24 сесії включно з тими питаннями, які зачитав Омельченко 

Т.П., прошу голосувати. 



ГОЛОСУВАЛИ: За – 9, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного VІ 

пленарного засідання 24 сесії міської ради. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Шановні депутати! Закон України "Про статус депутатів 

місцевих рад", стаття 23 щодо пропозицій і зауважень 

висловлених депутатами місцевої ради на сесіях ради: 

1 пункт - пропозиції і зауваження висловлені депутатами 

місцевої ради на сесіях ради, або передані в письмовій формі 

головуючому на її пленарних засіданнях розглядаються радою 

або за її дорученням постійними комісіями ради чи 

надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам 

та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, керівникам... Що я хочу сказати? За 

пропозицію вашу голосувати ми не маємо законного права. 

Назаренко  

Ігор Михайлович 

В пропозиції, яку ми оголосили, питання освітлення стоїть 

першим питанням. Будь ласка не спекулюйте. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Далі у нас йдуть земельні питання. Люди вже три місяці не 

можуть переоформити спадщину, хати. Скоро 1 січня, люди які 

документи підготовили, втратять чинність, людям що, 

додатково платити за переоформлення документів? По друге. 

Трамвайне управління. У нас є представник трамвайного 

управління? Є. Трамвайне управління немає даху, колії не може 

ремонтувати. Профком трамвайного, я прошу до мікрофону. 

Люди сидять без зарплати більше місяця, борг за 

електроенергію складає більше 1 млн.грн. і трамвай може 

зупинитися не сьогодні так завтра. Включіть мікрофон 

профкому трамвайного парку. 

Представник 

трамвайного 

управлінн 

 

Шановний Артеме Юрійовичу! Я прошу Вас не говорити такі 

страшні речі, що трамвай зупиниться. Хочу закликати сьогодні 

всю громаду, головуючого, шановних наших народних 

депутатів, всіх присутніх. Будь ласка, підтримайте наш 

Конотопський трамвай, з нашою багаторічною історією нашого 

трамваю ми не повинні допустити, щоб трамвай у місті загинув. 

Будь ласка. Ви знаєте сьогодні ситуацію у нашому підприємстві 

- це заборгованість по заробітній платі, заборгованість по 

електричній енергії, у нас багато проблем, у нас протікає дах, ми 

працюємо в жахливих умовах, я прошу вас ставити одним із 

найперших питань на сесії - це життя нашого конотопського 

трамваю, нашої гордості. Я вас, і все місто, закликаю 

підтримати наш конотопський трамвай. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Ще, шановний Тарас Павлович, щоб прийняти питання 

забезпечення міста освітленням, необхідно першим питанням 

прийняти зміни до Програми реформування і розвитку ЖКГ 



м.Конотопа на 2017-2018 роки. У Ваших пропозиціях цього 

немає. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ставлю повторно питання на голосування про те, 

щоб затвердити порядок денний включно з тими питаннями, які 

озвучив депутат Омельченко Т.П., прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного VІ 

пленарного засідання 24 сесії міської ради. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 

Шановний міський голова і присутні! В пропозиції Омельченка 

Т.П. і більшості депутатів земельні питання одні із перших, у 

Вашій пропозиції вони останні. Так само питання і по трамваю 

вони включені, і теж ідуть десь по середині. Тут одне і теж саме, 

тільки черговість. І ви сьогодні є модератором пленарного 

засідання, а вирішують все депутати, не заважайте нам 

працювати. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Шановні депутати, шановні присутні! Статистика показує, що за 

рік роботи ради із 17 засідань сесій, які були скликані офіційно 

міським головою, депутати відвідали тільки 8. Це менше 

половини. 9 засідань проігнорували, не прийшли, не голосували. 

Перед вашими очима лежать дві книжки - матеріли сесії, ми ще 

не закрили 6 пленарне засідання, в цих матеріалах немає тих 

пропозицій, які щойно озвучив Тарас Омельченко, тому що ці 

питання, які вже півроку накопичилися у нас в місті, проблем 

дуже багато. До речі, на друк цих книжечок за півроку пішло 80 

тис.грн. бюджетних коштів, депутати не приходили з ними на 

сесію. 

Могиленко  

Павло Арвитович 

Те, що озвучила секретар міської ради, більш залежало від неї. 

Тому сесії не відбувалися і в оману людей не вводьте. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Підготовка до сесій здійснювалася належним чином. Більшість 

із вас, шановні депутати, приходили на постійні комісії 

напередодні сесії, однак на саму сесію не з'являлися. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Шановні депутати! Якщо ваші пропозиції, як ви стверджуєте, 

схожі на порядок денний, то які питання, я не розумію? 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Артем Юрійович! У мене є пропозиція з цього приводу, бо я 

бачу, що ми зараз не дійдемо ні до якого консенсусу. У нас є дві 

книжки, у нас є один порядок денний і другий, ми їх зараз 

повинні об'єднати. Давайте зараз якось проголосуємо за першу 

пропозицію - запит Гланца В.А., за пропозицію Омельченка 

Т.П. і прийдемо до якогось консенсусу, щоб ми зараз почали 

вже проводити сесію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

В чому консенсус? Поясність. 

Дубовик  Тому що у нас зараз немає порядку денного. Я особисто не 



Любов Іванівна розумію, він змішаний. У нас є дві книжки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поясність, чим не влаштовує Вашу фракцію існуючий порядок 

денний? 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Я не входжу ні до якої фракції, я сама по собі, я просто депутат. 

По друге. У нас є дві книжки. У нас і там порядок денний і там 

порядок денний, він несформований нормально. Давайте за 

нього проголосуємо, об'єднаємо їх. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Порядок денний вам розданий! Частина фракцій, які не 

знаходяться у вашій коаліції, підтримали питання про те, щоб 

були включені питання по секретарю, по виконкому, все, 

підтримали, включено! Я в тому числі підтримав, включив до 

порядку денного! Розумієте? Це є компромісний варіант. Перші 

питання нагайні, що стосуються життєдіяльності міста, а потім 

чубимося, розбираємося чи миримося. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

 

Артеме Юрійовичу! Поважні депутати! Я, як голова комісії по 

ЖКГ, 27 листопада 2017 року відбулася наша комісія у складі 3 

чоловік - я, як голова, секретар Тягній С.М. і Яременко В.Р. 

Наша комісія підтримала виділити додаткові 200 тис.грн., щоб у 

нас в Конотопі закінчилася ця проблема. Я хочу внести свою 

пропозицію - давайте це одне питання ми проголосуємо, а потім 

будемо розглядати все інше. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

А конотопський трамвай? Давайте і трамвай. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

Шановні депутати! Я підтримую Дубовик Л.І., що нам потрібно 

знаходити якийсь компроміс. Давайте повернемося до розгляду 

питань по суті, розглянемо життєво необхідні питання для 

забезпечення нашого міста, а потім перейдемо до всіх 

політичних питань. Я розумію Пащенко І.О., що у нас 

утворилась така більшість, яка для себе вирішила питання і 

сказала, що давайте в такому порядку ми розглянемо, другим 

питанням розглянемо політичні питання, крісла будемо ділити, 

секретаря будемо знімати, а потім будемо повертатися і 

спекулювати бюджетними питаннями, спекулювати над міським 

головою. Я це дуже розумію. Я пам'ятаю, як ми 31 серпня, 

голова фракції "Рідне місто" Тетяна Сизон, з кармана витягла 

шпаргалку, прочитала бюджет міста на 22 млн.грн., карманний 

бюджет і фактично виставила на голосування, спекулюючи при 

цьому не виплатою зарплати медикам і освітянам. Це по перше. 

По друге хочу ще раз зазначити, що все ж таки давайте ми 

повернемось до розгляду порядку денного і розгляду питань так, 

як вони пройшли на комісіях. Для того, щоб виділити зараз 200 

тис.грн. на освітлення, яке фактично штучно, депутати не 

можуть зібратися і фактично штучно створили ситуацію в місті, 



про яку знали ще 3 місяці тому. Тому, для того, щоб вирішити 

дане питання, нам необхідно винести рішення про фінансування 

в розмірі 200 тис.грн. з резервного фонду, а ще включити зміни 

до програми та зміни до бюджету. Тому всі ці питання потрібно 

розглядати поступово. Тому, я розумію, що певна більшість 

дістала знову шпаргалку і починають формувати той порядок 

денний, який їм вигідний. Проте, Тарас Павлович, вибачте, на 

слух я не розумію той порядок денний, який Ви проговорили зі 

шпаргалки. Тому, такий спекулювальний метод, який був в 

серпні, сьогодні не пройде у вас.  

Річкаль  

Анатолій Якович 

 

Шановні депутати! Без компромісу ми не можемо рухатися далі. 

Я вважаю, що першим питанням потрібно поставити по світлу. 

Друге, трамвай і потім, я вважаю, якщо буде довіра, щоб ми 

розглянули всі питання, які підіймають депутати. Щоб ми не 

обманювали один одного. Якщо сьогодні ми голосуємо і 

розглядаємо всі питання, які підіймаються, не зриваємо сесію, 

то я думаю, що все пройде нормально. Якщо одна сторона буде 

намагатися обманути іншу, то ми проведемо цю сесію, як 

проводили раніше. Я призиваю до конструктиву, розглянути 

першим питанням освітлення, далі по трамваю, а потім 

вирішуйте, які там питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я прошу дослухатися до пана Річкаля, бо він сказав правильно. 

Ще раз ставлю на голосування затвердження питання порядку 

денного, де включені і ваші пропозиції, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного VІ 

пленарного засідання 24 сесії міської ради. 

Огрохін 

Іван Миколайович 

 

Головуючий! Я прошу для компромісу поставити першим 

питанням головне - по освітленню, давайте проголосуємо, 

обговоримо і потім далі інші питання, а Ви кидаєте всі питання. 

Одне ставте питання - по освітленню і голосуємо, і пішли далі, 

наступне ставимо і далі пішли, а не ставте всі питання, які 

пакетом йдуть. Першим ставте освітлення і ми готові розглядати 

питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Іване Миколайовичу! Дякую що сказали. Товариство! Іван 

Миколайович сказав, щоб ставити всі питання по черзі, яке 

питання включати в порядок денний, яке питання не включати в 

порядок денний. Це перше. Я хочу вам сказати так, що всі 

питання, які тут є - це не компроміс, тому що цій так званій 

більшості депутатів потрібні посади, посади потрібні для того, 

щоб мати можливість ставити підписи. Товариство! Я готовий, 

як міський голова, прямо зараз, отут сидячи скласти з себе 

повноваження, якщо відбудеться зараз розпуск Конотопської 



міської ради. Мені боятися нічого. Вони хочуть компромісу. 

Давайте всі разом підемо. Є друга пропозиція - повернутися до 

розгляду питання про об'єднання в одну територіальну громаду 

з с.Підлипне. Це буде означати перезавантаження влади, це не є 

розпуск, але все одно перевибори відбудуться через два-три 

місяці. Ми розглядали дане питання, але не вистачило кілька 

голосів. Я можу поставити зараз на голосування про повернення 

до розгляду питання про об'єднання в ОТГ. Якщо ми 

проголосуємо, то це будуть перевибори. Першим питанням я 

ставлю освітлення, другим про об'єднання в одну громаду і 

також трамвай. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Артем Юрійович! До освітлення додаємо трамвай і спробуємо 

проголосувати за об’єднання громад, і підемо на вибори.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

І також земельні питання. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Шановні депутати! Вас обирала громада для того, щоб ви 

виконували доручення своїх виборців, насамперед голосували за 

життєві для міста питання. Зараз ви просите, пропонуєте якісь 

кадрові, політичні питання. Що це вам дасть? Що це дасть 

вашим виборцям? Що це змінить? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! У нас порядок денний 24 сесії, в принципі, 

сформований. Зокрема до нього входять питання, які включені 

сьогодні на порядок денний нашого пленарного засідання, 

точніше затверджений на попередніх засіданнях. Тому у мене є 

пропозиція включити до порядку денного 24 сесії Конотопської 

міської ради питання щодо змін до Програми ЖКГ, яка 

передбачає отримання коштів на вуличне освітлення, змін до 

бюджету в частині виділення з резервного фонду питання про 

виділення 200 тис.грн. на вуличне освітлення, зміни до бюджету 

щодо надання фінансової підтримки Конотопському 

трамвайному управлінню і земельні питання. Це компроміс. І 

матеріальну допомогу. Згодні? Я прошу до мікрофону 

Кошевецьку В.П.  

Валентина Павлівна! Проінформуйте всіх тут присутніх, яка 

сума коштів є у нас зараз в резервному фонді.  

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

В резервному фонді близько 2 млн.грн., але це в тому числі і з 

депутатськими коштами, які ще не використані. Тобто, якщо 

питання стоїть перерозподілу з резервного фонду на потреби 

трамвайного, то не вистачить. Там немає такої кількості коштів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ми можемо прийняти зміни до бюджету і використовувати 

перевиконання, якщо ми не затвердимо звіти? 

Кошевецька Ні. 



Валентина 

Павлівна 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Не можемо, тобто нам потрібно поставити ще звіти. 

 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Затвердити звіт, а потім ці кошти ми можемо розподіляти на ті 

потреби на які необхідно. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

По першому кварталу яке у нас перевиконання? 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

8,6 млн.грн. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Нам достатньо буде цих коштів, щоб задовольнити потреби 

ЖКГ в освітленні і трамвайного. 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

ЖКГ ми за рахунок резервного фонду, тому це питання не 

стоїть, а по трамвайному... (запитала у Гапєєвої Л.А. скільки 

управління економіки буде пропонувати коштів по 

трамвайному управлінню).  

Якщо близько 4 млн.грн., то звичайно вистачить. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У мене є пропозиція з компромісом. Валентина Павлівна! Якщо 

ми зараз затверджуємо звіт за перший квартал, ми можемо 

перерозподіляти ці кошти на ті видатки, які нам потрібні? 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Можемо. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Можемо! Ми не чіпаємо звіт за півріччя і 9 місяців, ми зараз 

приймаємо звіт тільки за І квартал. До речі. прокоментуйте 

перевірку Держфінінспекції і вашого відділу. Чи були якісь 

зауваження по бюджету, чи були якісь крадіжки з бюджету? 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Що стосується перевірки самого бюджетного процесу, 

зауваження це зауваження, а якихось порушень щодо 

бюджетного процесу не знайшли. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

А по вашому відділу? 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Ні. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

По фінансовому відділу ні. Тобто фактично зараз ми можемо 

приступити до компромісу, не півріччя, не 9 місяців, давайте 

перший квартал. Перший квартал - це коштів достатньо буде, 

щоб задовольнити потреби трамвайного, архітектури, щоб 

виділити землю атовцям, нам потрібно замовити їм план. 

Семеніхін  Товариство! Ставлю на голосування про включення до порядку 



Артем Юрійович 

 

денного 24 сесії питання про внесення змін до бюджету в 

частині резервного фонду з метою виділення 200 тис.грн. на 

вуличне освітлення. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Шановні колеги! У нашій країні дії принцип верховенства 

права. Те, що депутатам у цьому залі не дають слова - це 

порушення цього принципу.  

Багрянцева 

Олена Юріївна 

Шановні депутати! В регламенті прописано, що кожен депутат 

може виступити двічі з одного питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Шановна громадо! Депутати! Я зараз ставлю на 

голосування питання включити до порядку денного питання по 

вуличному освітленню в частині зміни до бюджету з резервного 

фонду 200 тис.грн. 

Міський голова надав слово учаснику АТО, голові громадської 

організації "Конотопське об'єднання ветеранів війни за 

Незалежність України" Артему Мельниченку. 

Артем 

Мельниченко 

Закликав депутатів міської ради, міського голову  підтримати 

і прийняти рішення про включення вуличного освітлення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ставлю на голосування про включення до порядку 

денного питання ... Яременко Н.А., поясність, бо депутати не 

розуміють. 

Яременко 

Наталія 

Анатоліївна 

24 сесія була відкрита в березні місяці. За цей час на 5 

пленарних засіданнях затверджувалися порядки денні. На 

сьогоднішній день є близько 25 чи 26 рішень, які вже включені в 

порядок денний 24 сесії і не розглянуті. Якщо немає 

компромісного рішення, щоб затвердити ті пропозиції, які вам 

роздані і лежать на столах, то пропозиція міського голови, так 

як і запропонував Іван Миколайович, включати по одному 

рішенню до тих питань, які вже були включені в порядок 

денний. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Прошу всіх Я сформую питання так, як воно повинно бути - про 

внесення змін до програми реформування та розвитку ЖКГ на 

2017-2018 роки в частині вуличного освітлення. Це перше 

питання. І друге питання - про виділення 200 тис.грн. з 

резервного фонду на вуличне освітлення. Рішення на столах є.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Пояснюю. Для того, щоб поставити це питання на голосування, 

нам необхідно повернутися до розгляду порядку денного. Тому 

зараз ставлю на голосування питання про повернення до 

розгляду порядку денного 24 сесії Конотопської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 36, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: повернення до розгляду 

порядку денного 24 сесії. 

 

Включення до порядку денного питання «Про внесення змін до Програми 



реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Конотоп на 

2017-2018 роки». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ставлю на голосування питання "Про внесення 

змін до Програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства м.Конотоп на 2017-2018 

роки" зокрема в частині виділення коштів на вуличне освітлення 

першим питанням. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

"Про внесення змін до Програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства м.Конотоп на 2017-2018 

роки" зокрема в питанні вуличного освітлення. В самому 

проекті рішення написано чітко, що там вноситься. Подивіться 

проект рішення. Фещенко В.Р., проекти рішення роздані? 

Зачитайте проект рішення, підійдіть до трибуни.  

Огрохін  

Іван Миколайович 

Давайте голосувати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ви голосувати, вони не голосувати, помиріться між собою. 

Ставлю на голосування. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Вкл. пит. «Про внесення 

змін до Програми ЖКГ». 

Включення до порядку денного питання «Про внесення змін до міського 

бюджету на 2017 рік в частині перерозподілу коштів на вуличне освітлення». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зараз ставлю питання "Про внесення змін до міського бюджету 

на 2017 рік в частині перерозподілу коштів на вуличне 

освітлення". Кошевецька В.П. поясніть. 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Я хочу звернути увагу, що в проекті рішення саме 

запропоновано перенести кошти з розділу резервний фонд у 

розділ ЖКГ, а не використання коштів з резервного фонду. Так 

як використання коштів з резервного фонду відбувається по 

спеціальній постанові КМУ, якщо щось надзвичайне відбулося, 

чи вибух, чи щось надзвичайне відбулося і потім виділяються 

кошти. Це не виділення коштів і ніяка комісія не засідала по 

виділенню коштів, тільки перенесення з невикористаних коштів 

резервного фонду.  

Омельченко 

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! Я надав Вам пропозицію, проект рішення 

"Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік в частині 

перерозподілу коштів з резервного фонду для оплати вуличного 

освітлення та святкової ілюмінації". Тут є підписи 20 депутатів. 

Чому ми не пропонуємо цей проект рішення на голосування, 

включення до порядку денного? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тому що він не проходив комісії, а той проходив. 

 

Омельченко Не проходив. У нас не було проекту рішення підготовленого 



Тарас Павлович фінуправлінням і управлінням ЖКГ. Саме тому депутати 

підготували свій проект рішення. Я зачитаю: "Відповідно до 

пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" міська рада вирішила: 1.Зменшити 

обсяг бюджетних призначень головного розпорядника коштів 

загального фонду міського бюджету фінансового управління 

Конотопської міської ради за кодом програмних класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів 76180010 

резервний фонд на 200 тис.грн.". 

2.Збільшити обсяг бюджетних призначень головного 

розпорядника коштів загального фонду міського бюджету 

УЖКГ Конотопської міської ради за кодом програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів міст, 

сіл, селищ на 200 тис.грн. для оплати вуличного освітлення та 

святкової ілюмінації. 

3.Начальнику УЖКГ Конотопської міської ради вжити всіх 

необхідних заходів щодо забезпечення економного та 

раціонального використання бюджетних коштів на оплату 

енергоносіїв. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Нас звідси не випустить громада поки ми не 

включимо освітлення. Омельченко Т.П., Ви не один раз були 

депутатом, Ви трішки були секретарем міської ради, Ви повинні 

знати, що це не проект рішення, який Ви підготували, то 

пропозиція до проекту рішення. В бюджетних рішеннях 

обов'язково мають бути таблиці, обов'язково мають бути внесені 

зміни в таблиці, обов'язково там має бути пояснювальна 

записка. Ви всього цього не зробили. Ви зробили, я вважаю, 

пропозиції до проекту рішення. Тому товариство, я прошу до 

уваги всіх депутатів, я зараз ставлю на голосування рішення з 

назвою "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 

щодо перерозподілу коштів на вуличне освітлення". Коли ми 

перейдемо до голосування цього рішення, у нас буде 

голосування "за основу", ми голосуємо "за основу" і тоді я Вам 

надаю слово і Ви пропонуєте зміни, або доповнення до цього 

проекту рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування питання "Про внесення змін до міського 

бюджету на 2017 рік щодо перерозподілу коштів на вуличне 

освітлення". Це за включення до порядку денного. Ставлю на 

голосування про включення до порядку денного питання "Про 

внесення змін до міського бюджету на 2017 рік щодо 

перерозподілу коштів на вуличне освітлення", прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 36, Проти – 0, Утрим. – 0. 



ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Вкл. пит. «Про внесення 

змін до міського бюджету на 2017 рік щодо перерозподілу 

коштів на вуличне освітлення». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Попрохав оргвідділ вияснити чи було включено до порядку 

денного 24 сесії питання "Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету за І квартал 2017 року". 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Повідомила, що у вівторок, збиралася бюджетна комісія, але 

вона не відбулася і три депутати - Романенко Н.А., Сизон Т.А., 

Омельченко Т.П. проголосували, щоб зняти з розгляду питання 

"Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І 

квартал 2017 року" і інші звіти про виконання бюджету, і 

проти цього висловились Лиманчук Є.В. і Ульянченко О.Ф.. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Пояснив присутнім, що для того, щоб виділити кошти на 

трамвайне управління, потрібно затвердити звіт про 

виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Звернувся до громади, що першим питанням буде освітлення, 

другим трамвай, третім земельні питання.  

Депутати скандують "освітлення". 

 Шум і галас в залі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Попрохав Кошевецьку В.П. пояснити питання по Програмі. 

 

1.Про внесення змін до Програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства м.Конотоп на 2017-2018 роки. 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Шановні депутати! Не підмінюйте будь ласка понять. В бюджеті 

затверджені кошти на різні напрямки: на освіту, на охорону 

здоров'я, на ЖКГ на інші та резервний фонд, який 

використовується по спеціальній постанові КМУ в разі якоїсь 

надзвичайної ситуації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Є класифікатор надзвичайних ситуацій. 

 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Матеріалів не було. В даному випадку, враховуючи те, що рік 

закінчується і слава Богу у нас в місті не було ніякої нагоди 

використання коштів із резервного фонду і вони є вільні. Йде 

перерозподіл коштів міського бюджету, перенесення з 

резервного фонду на ЖКГ, але це не використання коштів із 

резервного фонду. Це перерозподіл. Виходячи з цього, що 

додаються кошти на ЖКГ, використання коштів проходить у 

відповідності з програмами. Тобто, в програмі ЖКГ необхідно, 

щоб ця сума була, збільшена програма на цю суму. Ось і все. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

ЖКГ без програми може? 

 

Кошевецька Ні. 



Валентина 

Павлівна 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Потрібно спочатку внести зміни в програму, а потім прийняти 

кошти! 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Так. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тому я і ставлю зараз на голосування зміни в програмі в частині 

отримання коштів в сумі 200 тис.грн., а потім ми фінансуємо ці 

зміни в програмі. Правильно? 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Так. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування внесення змін в програму ЖКГ в частині 

отримання коштів 200 тис.грн. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Це не з резервного фонду. Резервний фонд формується для того, 

щоб можна було реагувати на виникнення надзвичайних 

ситуацій. Що таке надзвичайна ситуація? Є класифікатор, який 

визначає, що таке надзвичайна ситуаціям. Це не є виділення 

коштів із резервного фонду, це є перерозподіл.  Зрозуміли? 

Добре! 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

Шановні депутати! Даний проект рішення розглядався на 

комісії ЖКГ, три присутніх, три "за", рекомендація комісії - 

винести на розгляд сесії і прошу підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставить програму ЖКГ на голосування в цілому? Це не бюджет. 

Бюджет я поставлю на голосування "за основу", потім 

"поправки" і потім "в цілому".  

Фещенко  

Вадим Романович 

Доброго дня! Товариство! Нам не вистачає 200 тис.грн. загалом 

по програмі. Тобто ми зараз хочемо змінити програму на ці 200 

тис.грн. Було 3 млн.грн., хочемо зробити 3 млн. 200 тис.грн. 

Подивіться 6 пункт будь ласка. Тарас Павлович, табличка, 6 

пункт, 3 млн. 200 тис.грн. На 2017 рік 3 млн. 200 тис.грн. для 

того, щоб ми потім змогли проголосувати на виділення цих 

самих 200 тис.грн. і тоді буде освітлення.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення, прошу 

голосувати. Одразу в цілому? Так. Ставлю на голосування 

одразу в цілому даний проект рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 36, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства м.Конотоп на 

2017-2018 роки. 

 



2.Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік щодо перерозподілу коштів 

на вуличне освітлення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Кошевецькій Валентині Павлівні, начальнику 

фінансового управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Шановні депутати! Вам розданий проект рішення, він має такий 

вигляд, в цьому проекті рішення внесені зміни так, як вимагає 

законодавство, типове рішення, доведені таблички, в цих 

таблицях ви побачите, де із резервного фонду 200 тис.грн. 

переноситься на  ЖКГ на код 400000 на благоустрій міст. Тобто 

це мається на увазі вуличне освітлення. В депутатів було 

питання, щоб якось в іншому вигляді зробити це рішення, але є 

типове рішення, всі рішення про зміни до бюджету 

направляються в департамент фінансів з послідуючим 

направленням в Міністерство фінансів і вони підлягають оцінці. 

Тобто, якщо рішення не відповідатиме типовому, то воно може 

бути скасоване. Тому давайте не ризикувати. Якщо хочете щось 

зазначити, то в пояснювальній записці ми можемо додати його. 

Прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові бюджетної комісії Ульянченко Оксані 

Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Я не заперечую проти цього рішення, пропоную підтримати 

всім депутатам. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення за 

основу, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 36, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік щодо перерозподілу коштів 

на вуличне освітлення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які будуть пропозиції, зауваження? 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Що в цьому проекті рішення змінюється з минулого питання 

"Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік", який був 

прийнятий 31 серпня 2017 року? 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

В цьому проекті рішення дублюються всі показники бюджету, 

єдине змінюється - сума резервного фонду, яка є на 200 тис.грн. 

меншою. Але такий порядок рішення, ви подивіться в 

матеріалах сесії, тільки одна позиція, на першому листку, а в 

таблицях, так як я розповіла, зменшується резервний фонд і 

збільшується ЖКГ у розділі благоустрій на 200 тис.грн. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ще у мене пропозиція, яка була в проекті рішення, який 

підготували депутати, пункт 2, додаток: начальнику управлінню 

ЖКГ Конотопської міської ради вжити всіх необхідних заходів 

щодо забезпечення економного та раціонального використання 



бюджетних коштів на оплату енергоносіїв. 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

У програмі добавляйте будь ласка. Це рішення про бюджет! Яке 

воно відношення має до ЖКГ? 

Омельченко  

Тарас Павлович 

В програму це не добавляється. 

 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Так добавте. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Як це не добавляється? Це програмне рішення. Це рішення 

програми. Доручення начальникам, як їх розподіляти, 

перероблювати, це інструкція, це називається програма. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я прошу, щоб не повторювалася ситуація зі штрафами. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я зараз роз’ясню стосовно штрафів. До мікрофону Фещенко 

В.Р. 

Депутати вигукують "давайте голосувати" (Огрохін І.М.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Голосувати в цілому? В цілому. Ставлю на голосування проект 

змін до бюджету в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 34, Проти – 1, Утрим. – 0. 

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

бюджету на 2017 рік щодо перерозподілу коштів на вуличне 

освітлення. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Переходимо до наступного питання. Наступне питання - 

трамвайне. Товариство! Трамвайне має фактично більше 1 

млн.грн. заборгованості за електричну енергію, більше 2 місяців 

за електроенергію не сплачується, люди без зарплати. 

Товариство! Ставлю зараз на голосування питання, я прошу 

уважно послухати, без того, поки ми не затвердимо звіт за І 

квартал, як висловилася Валентина Павлівна, ми не можемо 

виділити кошти на трамвайне управління чи будь куди. Я 

пропоную затвердити звіт за І квартал і внести зміни в бюджеті 

спеціально для фінансування трамвайного управління. Ви готові 

так зробити? Кирій О.В. говорить про кадрові питання. 

Огрохін Іван 

Миколайович 

 

Начальник управління сказав, що у нас є 2 млн.грн. в 

резервному фонді. Забрали 200 тис.грн. на програму і надали 

200 тис.грн. на вуличне освітлення. Ви озвучили, що трамвай у 

нас сьогодні їздить і заборгованість по електроенергії 1 млн.грн. 

Скільки грошей заборгованості по заробітній платі? І я прошу 

так само, як ми вирішили питання по резервному фонду 200 

тис.грн., розглянути питання з резервного фонду залишок на 

електрозабезпечення і заробітну плату. У нас там залишається 1 



млн. 800 тис.грн.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

У нас ще залишається відкритим питання матеріальної 

допомоги. Цих коштів 1 млн. 800 тис.грн. буде недостатньо і ми 

не маємо законного права залишати «голим» резервний фонд. 

Якщо завтра станеться надзвичайна ситуація, є класифікатор, 

щось вибухне, щось провалиться, щось затопить, чи якась 

інфекція, а у нас «голий» резервний фонд. Валентина Павлівна, 

прокоментуйте. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Резервний фонд формується для того, що якщо трапиться якась 

подія, якась епідемія, стихійне лихо, якась надзвичайна 

ситуація, то у нас повинні бути кошти на вирішення 

першочергових цих питань. Ці кошти резервуються... 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

 

Я хочу нагадати депутатам, що в резервному фонді є залишок 

невикористаних депутатських коштів. Тобто, в цій сумі до 2 

млн.грн., трішки менше, депутатських коштів трішки більше 1 

млн.грн. і чисто резервного, якщо відняти всі депутатські, якщо 

ви зараз будете заяви нести, десь 830 тис.грн. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Гапєєва Л.А. Яка заборгованість по заробітній платі і скільки 

потрібно до кінця року? 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Заборгованість по заробітній платі за жовтень всього 510 тис. 

513 грн. 75 коп. Фонд зарплати за листопад 749 тис. 213 грн. 75 

коп. Єдиний соціальний внесок на цей фонд, без нього 

неможливо виплатити, 162 тис... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Яка загальна сума, без копійок? 

 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

1 млн. 600 тис.грн. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це заборгованість по зарплаті? 

 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Так. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

А електроенергія? 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Заборгованість за вересень-жовтень 483 тис. 990 грн., за 

листопад 482 тис. 253 грн. 92 коп. і за грудень розрахунково 509 

тис. 999 грн. Всього до кінця року по електроенергії потрібно 1 

млн. 476 тис. 253 грн. По заробітній платі потреба 2 млн. 328 

тис. 560 грн. Всього потрібно 3 млн. 350 тис.грн. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

3,350 млн.грн. Якщо ми відкидаємо місяць прийдешній, а 

невідомо, що буде далі, люди на новий рік лишаться без 

зарплати, то нам треба близько 2,6 млн.грн., а резервний фонд 



складає 1,8 млн.грн. з копійками. Ми не можемо оголити його. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Також повідомив, що трамвайному управлінню потрібно 

виділити кошти на матеріали, бо у них тече дах. Повідомив, що 

загальна потреба на трамвайне складає близько 4 млн.грн. і 

тому необхідно затвердити звіт за І квартал, і після цього 

розподіляти кошти на потреби. Також наголосив у потребі 200 

тис.грн. на генеральний план, щоб видавати земельні ділянки 

учасникам АТО. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Ми тільки що проголосували за рішення, де пунктом 5 

написано, що затвердити на 2017 рік резервний фонд міського 

бюджету в сумі 2 млн. 593 тис.грн.  Тому я вважаю, що 200 

тис.грн. ми дали, трохи залишити грошей, закрити заробітну 

плату і частково електроенергію, але це не каже про те, що всі 

питання до кінця року, які Ви назвали, треба теж вирішувати, 

але як компромісний варіант по цій же самій схемі, як ми 

працювали надати кошти трамвайному управлінню. 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Та сума, яку назвав Іван Миколайович у попередньому рішенні, 

вона відрізняється від тої, яку я назвала, що вільне на тут суму, 

яку зараз депутати понаписували заяви і ми виносимо проект 

рішення той, який є в матеріалах сесії, підшивка на 25 

листопада. Тобто, різниця в тому, що депутати зараз активно 

писали заяви про використання коштів депутатських і саме така 

різниця. Сума, яку ми зробили у рішенні по освітленню і ту, яку 

я назвала - це саме різниця на ту суму, яку депутати написали і 

ми включили в проект рішення у матеріалах сесії.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я пропоную зараз депутатам відмовитися від своїх листів і ці 

кошти направити зараз на зарплату трамвайному, я вношу таку 

пропозицію. Якщо підтримуєте, то давайте я ставлю на 

голосування. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

Шановні депутати! Давайте все ж таки дійсно шукати 

компроміс. Є підприємство, яке на сьогоднішній день має дуже 

скрутне становище. Є розпорядники, які сказали, що необхідно 

робити. Ми збиралися на сесію майже 9 місяців. Нарешті 

зібралися. Коли зберемося наступного разу ніхто не знає. Оці 

необхідні витрати, про які говорить розпорядник, їх зараз, я 

вважаю, необхідно приймати зараз. Тобто затверджувати 

результати півріччя, виносити рішення по спортсменам, бо у нас 

діти займають перші місця, представляють місто Конотоп на 

світовій арені, а ми сьогодні сваримось тут і не можемо їх 

заохотити. Я вважаю, що всі ті питання, які були раніше сказані, 

необхідно виносити, затверджувати І квартал і фінансувати всі 

потреби. Дякую! 

Багрянцева Шановні депутати! Щодня до мене приходять люди, 



Олена Юріївна звертаються за депутатською допомогою на лікування, хворіють 

діти, хворіють літні люди, заяв я написала багато і причому на 

ваші округи шановні депутати, бо хто відмовляв своїм 

виборцям, я вашим виборцям не відмовляла нікому. Тому у 

мене цих заяв дуже багато, я від них не відмовлюся, тому що від 

цих заяв залежить життя людей і дітей. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Тому я вношу таку пропозицію, прошу уважно 

послухати. В частині надання матеріальної допомоги ми 

приймаємо зараз рішення, потім відмовляємося від коштів, які є 

на капітальні видатки і голосуємо за решту рішень. Це перше. 

Але, якщо ми так зробимо, то ми повністю оголюємо резервний 

фонд, ми  не передбачаємо кошти, щоб розпочати роботи по 

землі для атовців, ми просто забуваємо про наших спортсменів, 

які мають отримати по квартирі за те, що вони стали 

Чемпіонами світу. Для того, щоб нам це зробити, нам необхідно 

прийняти звіт за перше півріччя. Я не розумію, чому у вас такий 

стопор по звіту за І півріччя. Держфінінспекція перевірила, 

зауважень з цього приводу немає, зауважень по бюджету немає, 

чому стопор, чому ви блокуєте роботу міста? 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Артем Юрійович! Я не маю такої інформації, що 

Держаудитслужба перевірила і не знайшла порушень в бюджеті 

міста. Є така інформація. Ми не приймали звіти, бо була 

перевірка Держаудитслужби. Тому, є компромісне рішення, це 

моя пропозиція, сьогодні виділити кошти з резервного фонду, те 

що пропонував Іван Миколайович. Протягом 2 тижнів провести 

слухання розпорядників коштів щодо перевірки 

Держаудитслужби і 14 грудня розпорядженням провести 

пленарне засідання, і розглянути звіти за І квартал, І півріччя і 9 

місяців.  

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Не розглядали ви таке питання, що не дай Бог за ці два тижні 

щось станеться? Ми всі тут не зберемося. 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

У нас станом на 1 грудня електроенергія і заробітна плата, і 

податки складають 2,5 млн.грн. Я почула, що 2,5 млн.грн. 

всього, а ми вже 200 тис.грн. вже забрали. Тоді буде 0 в 

резервному фонді. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Моя особиста позиція - треба затвердити звіт за І квартал і це 

питання розглядалося вами вже неодноразово. Неодноразово 

розглядалося на комісіях. Чому ви зараз затягуєте це питання, 

мені незрозуміло, тому що це вороже ставлення до міста.  

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Артеме Юрійовичу! Я згоден в тій пропорції, які ми виділяли 

100 тис.грн., 70 тис.грн. - господарські потреби, 30 тис.грн. - 

матеріальна допомога. Я погоджуюся 30 залишити, а 70 віддати. 

Розанова  Хочу звернути увагу, що в матеріалах 7 пленарного засідання є 



Оксана Михайлівна 

 

внесення змін в міську програму соціального захисту пільгових 

категорій населення. В рамках цієї програми робиться 

внутрішній перерозподіл коштів, які виділені і там 

передбачається 454,4 тис.грн. на трамвайне управління. Треба 

проголосувати це рішення і відповідно зменшиться сума, яка 

потрібна на трамвайне управління. 

3.1.Включення до порядку денного питання "Про внесення змін до Міської 

програми соціального захисту пільгових категорій населення на 2017 рік". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ставлю на голосування питання про включення до 

порядку денного питання "Про внесення змін до Міської 

програми соціального захисту пільгових категорій населення на 

2017 рік". 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 36, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного питання " 

Про внесення змін до Міської програми соціального 

захисту пільгових категорій населення на 2017 рік ". 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

 

Я прошу ще включити до порядку денного рішення "Про 

надання матеріальної допомоги", але із зауваженнями. На 6 

пленарне засідання було внесено на розгляд рішення на загальну 

суму 87 тис.грн., але за цей час надійшли додаткові заяви і на 

сьогоднішній день сума складає 114 тис.грн. 

3.2.Включення до порядку денного питання "Про надання матеріальної 

допомоги". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Підтримую. Товариство! Ставлю на голосування питання про 

включення до поряду денного питання "Про надання 

матеріальної допомоги". 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 36, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного питання 

"Про надання матеріальної допомоги". 

 

16.Про надання матеріальної допомоги. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Давайте це питання і відразу проголосуємо.  

Слово з даного питання надається голові профільної постійної 

комісії Гричановському Анатолію Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія підтримує. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю дане питання на голосування в цілому, включно із 

заявами, які надійшли включно по 30 число на загальну суму 

114 тис. 505 грн., прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 36, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання матеріальної 

допомоги. 



 

18.Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення на 2017 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії 

Гричановському Анатолію Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Є пропозиція підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю дане питання на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 36, Проти – 0, Утрим. – 0. 

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

програми соціального захисту пільгових категорій 

населення на 2017 рік. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю зараз на голосування питання про повернення до 

розгляду питання про внесення змін до міського бюджету, яке 

ми вже сьогодні розглядали. Повторно повертаємося, вносимо 

зміни в додатки на фінансування - 450 тис.грн., матеріальна 

допомога і кошти на трамвайне. Гапєєва Л.А., якщо ми зараз 

внесемо зміни в бюджет і виділимо кошти на трамвай, ми без 

програми зможемо направити ці кошти? 

Гапєєва 

Людмила 

Анатоліївна 

Так. На електроенергію і на заробітну плату ми можемо без 

внесення в програму.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Все, зрозуміло. 

 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

У рішенні про бюджет, те яке запропоноване, друге, не те яке 

приймали, а друге, там  ще є питання затвердження 

розпоряджень, які нам прийшли із субвенцій державного 

бюджету, нам і те потрібно затвердити. Тобто я пропоную інше 

рішення по бюджету, друге прийняти і трамвайне включити, і 

матеріальну допомогу, і перенесення. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Згоден. 

3.3.Про повернення до питання "Про затвердження звіту про виконання 

міського бюджету за І квартал 2017 року". 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

Шановні депутати! Є пропозиція включити до порядку денного 

проект рішення про виконання міського бюджету за І квартал. 

Льовшин  

Наталя 

Шановний головуючий! Є пропозиція розглянути усі ті 

програми, де розпорядникам коштів не треба додаткового 



Олександрівна фінансування.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Виділимо кошти на трамвайне, люди заспокояться і 

проголосуємо далі. 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

Давайте спочатку розглянемо ті питання, де не треба 

додаткового фінансування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Надійшла пропозиція від депутата Тягнія С.М., щоб 

повернутися до розгляду питання щодо звіту за І квартал. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

Шановні присутні! У нас є питання по трамвайному, а також і  

інші нагайні питання стосовно яких потрібно фінансування. 

Якщо ми приймемо рішення по звіту за І квартал, то ми 

зможемо профінансувати всі ці питання і не заходити в 

резервний фонд. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю до розгляду пропозицію Тягнія С.М. про 

те, щоб повернутися до розгляду питання "Про затвердження 

звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2017 року", 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 13, Проти – 0, Утрим. – 17. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Про повернення до питання "Про 

затвердження звіту про виконання міського бюджету за І 

квартал 2017 року". 

 

23.Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається Кошевецькій Валентині Павлівні, начальнику 

фінансового управління Конотопської міської ради. 

Мається на увазі питання матеріальної допомоги, заробітної 

плати трамвайному, по пільговим перевезенням трамвайному... 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

 

Вам запропонований проект рішення "Про внесення змін до 

міського бюджету на 2017 рік". Я вас прошу зараз затвердити ті 

зміни, які ми вносимо в наш бюджет на протязі того періоду 

коли ми не збиралися - розпорядження про отримані субвенції. 

Ці розпорядження тут перелічені і винесені у пояснювальній 

записці, і у матеріалах сесії. На комісії з бюджету всі члени 

комісії розібрали і всі погоджуються з тим, що ці доходи 

потрібно внести у бюджет. Тому я прошу підтримати саме цей 

напрямок і в пояснювальній записці з 1 по 6 пункт, і в додатку, 

який ми роздали на окремому листку, так як в кінці року 

збільшується надходження субвенцій із бюджетів.  

Семеніхін  

Артем Юрійович  

Валентина Павлівна! Коротко. 

 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Я прошу підтримати. Перше питання - це те, яке я назвала. 

Друге питання - зробити перерозподіл 454 тис. на пільговий 

проїзд. Далі - матеріальна допомога, 114 тис.  



Семеніхін  

Артем Юрійович  

Електроенергія. 

 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Тепер різниця, яка залишається у резервному фонді, вона 

повністю не покриє всі видатки. Тому давайте визначатися, які 

суми.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я пропоную дати 10% за електроенергію. Якщо заборгованість у 

нас зараз складає 980 тис.грн., то 100 тис.грн. за електроенергію. 

Згодні? 100 тис.грн. даємо. Включаємо калькулятор і рахуємо 

(відбувається підрахунок). Виходить сума 1 млн. 690 тис. 756 

грн. Згодні?  

ВИРІШИЛИ ще додати 200 тис.грн. на програму архітектури 

по землевпорядній документації для учасників АТО. 

1 млн. 890 тис. 756 грн. - це зміни в бюджет, зменшити 

резервний фонд. 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в цілому, 

прошу голосувати. Формулюємо: внести зміни до міського 

бюджету в частині... 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Перенесення коштів з резервного фонду, називаємо цю суму. 

200 тис.грн. на генеральний план... 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

200 тис.грн. генплан, зарплата за 3 місяці, 100 тис.грн. 

електроенергія, 114 тис. 505 грн. матеріальна допомога. 

Ставлю на голосування одразу в цілому даний проект рішення, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0. 

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

бюджету на 2017 рік. 

 

3.4.Включення до порядку денного "Про внесення змін до Програми 

забезпечення міста містобудівною документацією на 2015-2017". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ставлю на голосування, щоб освоїти 200 тис.грн.,  

внести до порядку денного питання "Про внесення змін до 

Програми забезпечення міста містобудівною документацією на 

2015-2017 роки". 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 35, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного "Про 

внесення змін до Програми забезпечення міста 

містобудівною документацією на 2015-2017". 

 

3.Про внесення змін до Програми забезпечення міста містобудівною 

документацією на 2015-2017 роки. 

 Вирішили поставити на голосування одразу в цілому. 

Семеніхін  Ставлю дане питання на голосування одразу в цілому, прошу 



Артем Юрійович голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 36, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Програми забезпечення міста містобудівною 

документацією на 2015-2017 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Надав слово М.Саакашвілі, оскільки йому потрібно було їхати з 

міста.  

Михайло 

Саакашвілі 

Закликав всі політичні сили співпрацювати спільно на користь 

міста та України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Оголошую технічну перерву на 30 хвилин. 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Зараз в залі присутні люди, які писали на 

матеріальну допомогу не тільки на депутатів, але писали і на 

мене, як на міського голову. Ми кілька місяців тому говорили 

про цю програму, про можливість надання матеріальної 

допомоги від імені міського голови, в принципі було кілька 

зауважень і побажань від депутатів, вони враховані. Є тут 

людина, дружина добровольця, прізвище Пазова. Покличте будь 

ласка пані Пазову. Це дружина добровольця, який воює в лавах 

"Правого сектору", у них відносно нещодавно згорів будинок... 

Пані Пазова 

 

Повідомила присутнім про скрутне становище, в якій 

опинилася її сім'я. 

(Допомога, яку виділяє міський голова складає 18 тис.грн.). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ми всі входимо в ситуацію, які трапляються у 

людей, я особисто погодився на ті пропозиції депутатів, по тому 

як має відбуватися механізм виділення коштів, я погодився. 

Кошти виділялися раніше і зараз комісійно.  

Гланц  

Віталій 

Аркадійович 

Я так зрозумів, що з приводу розвитку депутатських округів і 

тих коштів, які були нам виділені на садочки, на спортшколи, 

будинки культури, у мене багато таких закладів, я повиписував 

багато грошей і так зрозумів, що це ніхто нічого не отримає? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Так. Ніхто нічого не отримає, тому що депутатська більшість 

відмовилася прийняти звіт за І півріччя, щоб звідти розподілити 

кошти по трамвайному і так далі. Тобто зараз той, хто  

запланував допомогти навчальним закладам, лікарням, 

установам, воно все накривається, вибачте, "мідним тазом". 

Гланц  

Віталій 

Аркадійович 

По перше, я вибачаюся перед навчальними закладами, я багато 

чого обіцяв і я це реально повиписував, але я вважаю, що це не 

правильно, ми повинні ці потреби закрити. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я абсолютно згоден і звіт за перше півріччя можна приймати 

абсолютно просто. 

Семеніхін  Товариство! Ставлю на голосування, щоб включити до порядку 



Артем Юрійович 

 

денного питання "Про внесення змін до Міської комплексної 

програми соціального захисту населення на 2017-2021 роки". 

3.5.Включення до порядку денного питання "Про внесення змін до Міської 

комплексної програми соціального захисту населення на 2017-2021 роки". 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Артеме Юрійовичу! Є пропозиція. Давайте сформуємо зараз той 

порядок денний, ті питання і порядок в якому вони будуть 

розглядатися на подальшу нашу роботу. Бути нам тут довго, 

будемо працювати поки все не вирішимо. Тобто, порядок 

питання і які саме питання. Друга пропозиція. Будь ласка, не 

протягуйте звіт про бюджет і не протягуйте бюджет, він 

сьогодні не пройде, ніякими сльозами. Що стосується цієї жінки 

(Пазова), до 5 числа її питання - 18 тис.грн., буде закрите з 

наших коштів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

А хто вам дав право вирішувати за всіх решту людей? 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Поставте на голосування мою пропозицію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Люди добрі. Виходить так, що кожна людина повинна прийти, 

виплакатися тут, стати на коліна, щоб Сизон дала гроші з інших 

коштів. Це так виходить? Я з цим не згоден. Те що звертаються 

до міського голови, ігнор. Так виходить? Саботаж роботи 

міського голови! 

Кирій  

Олександр 

Вікторович 

Артем Юрійович! Давайте починати працювати за регламентом. 

Це питання, яке тільки що прозвучало і ця дівчина, яка тут була 

на трибуні, ми почули і я підтверджую слова Тетяни Сизон про 

те, що 5 числа 18 тис.грн. вона отримає.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

А решта людей? 

Кирій  

Олександр 

Вікторович 

Решту людей розглянемо також, плакати ніхто не буде, нехай 

люди звертаються. Знаєте, від мене ще жодна людина без 

відповіді не виходила, яка приходила за допомогою. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Що робити з іншими людьми? Вони просять на лікування. Чим 

вони гірші?  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що до нього, як міського голови, звертаються 

багато людей, які прохають матеріальну допомогу. Звернувся 

до депутатів, щоб пояснили, чому вони не підтримують дане 

рішення. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Головуючий! Я вважаю, що не дуже добре, коли люди, які 

приходять сюди, приїжджають із інших регіонів, які виконують 

свої обов'язки, які теж хочуть їсти... ми затримуємо їх тут, 

давайте по суті, по кожному питанню і рухаємося вперед, і не 

треба робити те, що ми робимо. Я не відповідаю на ті питання, 

які Ви задаєте, але я відповідаю за регламент, за порядок, за 



розгляд питань. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування, щоб включити до порядку 

денного питання "Про внесення змін до Міської комплексної 

програми соціального захисту населення на 2017-2021 роки". 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 13, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного питання 

"Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення на 2017-2021 роки". 

 

3.6.Про включення до порядку денного "Про надання дозволів на розроблення 

землевпорядної документації". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Далі. Ставлю на голосування зараз... я дію згідно регламенту, у 

мене була пропозиція від І.М.Огрохіна, я зараз іду нею і це була 

пропозиція від усіх вас - почергово включати питання в порядок 

денний. Тому, дослуховуючись до депутатського корпусу, я 

ставлю на голосування питання про включення до порядку 

денного питання "Про надання дозволів на розроблення 

землевпорядної документації". 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Про включення до порядку денного 

"Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації". 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Оскільки питання, які пропонуються до розгляду не 

пройшли розгляду профільної комісії, маються на увазі кадрові і 

політичні питання, комісія не відбулася, немає злагодженої 

роботи депутатського корпусу, я роблю перерву до 14 числа і 

прошу голів депутатських комісій підготуватися до проведення 

комісії.  

Оголошую перерву до 10.00 14 грудня. Слава Україні! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шосте пленарне засідання 24 сесії міської ради  
 

 

від 14.12.2017, 10:00                   м.Конотоп 

  

  

Усього депутатів:   37 (36 депутатів та міський голова). 

Присутні на сесії:   34 (список додається) 

Запрошених:    ___ (список додається) 

 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оргвідділ, прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Зареєструвалося 33 особи, сесія повноважена. 

Хвилина мовчання за загиблими за волю України та ліквідаторами на 

ЧАЕС. 

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! В залі присутні: заступник начальника поліції 

Васильченко Олександр Вікторович, керівник Конотопської 

місцевої прокуратури Сегида Сергій Миколайович, старший 

співробітник СБУ в м.Конотоп Дубина Юрій Григорович, в.о. 

начальника Конотопської ОДПІ Чеботарьов Юрій Юрійович, 

депутати обласної ради Сердюк Олена Борисівна та Биркун 

Микола Борисович.  

Членів редакційної комісії прошу зайняти свої місця - 

Завгородній Сергій Іванович та Лиманчук Євгеній 

Володимирович. 

Також на сесії присутні заступники міського голови, 

керівники відділів та управлінь міської ради, засоби масової 

інформації та представники громадськості. 

 

 
 

№ 

з/ч 

Пропозиції до порядку денного 6 пленарного засідання 24 сесії міської 

ради 7 скликання, 14.12.2017 

1.  Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах 

в 2018 році 

2.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

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

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 



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

виготовленою землевпорядною документацією 

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

договорів оренди землі 

6.  Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

7.  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки 

8.  Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру та забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 29.07.2016 (7 скликання 15 сесія) 

9.  Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 

скликання 21 сесія) 

10.  Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

містка Конотоп на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22 

грудня 2016 року (7 скликання 21 сесія) 

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

дітей улітку 2017 року» 

12.  Про внесення змін до міської Програми «Молодь» на 2017 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 року (7 скликання 21 

сесія) 

13.  Про внесення змін до міської Програми «Конкурс проектів інститутів 

громадського суспільства» на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради 

від 22.12.2016 року (7 скликання 21 сесія) 

14.  Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2016 (7 

скликання 5 сесія) 

15.  Про  внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Банно-пральний комбінат Конотопської міської ради» на 

2017-2018 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 

скликання 21 сесія) 

16.  Про внесення змін до комплексної програми «Освіта Конотопа» на 

2014-2017 роки 

17.  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки 

18.  Про внесення змін до Порядку використання коштів міського бюджету на 

виконання виборчих програм і доручень виборців 

19.  Про внесення змін до Програми зайнятості населення м.Конотоп на період 

до 2017 року 



20.  Про внесення змін до Програми інвестиційного розвитку м.Конотоп на 

період до 2020 року, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія) 

21.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2017  

року 

22.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 

року 

23.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 

року 

24.  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 

25.  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) 

26.  Про надання згоди на приєднання міста Конотоп до ініціативи 

Європейського Союзу «Мери за економічне зростання» 

27.  Про затвердження містобудівної документації 

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

підлягають приватизації 

29.  Про прийняття до комунальної власності та передачу на обслуговування 

Конотопському відділенню ПАТ «Сумигаз» газопроводів 

30.  Про затвердження Статуту комунального підприємства «Муніципалітет» в 

новій редакції 

31.  Про затвердження Порядку розгляду електронних петицій у Конотопській 

міській раді 

32.  Про затвердження Положення про загальний відділ міської ради 

33.  Про затвердження складу присяжних 

34.  Про структуру та чисельність виконавчих органів Конотопської міської 

ради Сумської області 

35.  Про затвердження голови постійної комісії міської ради 

36.  Про придбання у власність територіальної громади м.Конотоп нежитлових 

будівель та споруд по 1 провул. вул.Рябошапка, 6 в м.Конотоп 

37.  Про затвердження Положення про відділ комунального майна 

Конотопської міської ради Сумської області у новій редакції 

38.  Про продовження терміну дії договорів позички (безоплатного 

користування) майна 

39.  Про надання згоди на прийняття з державної власності до комунальної 

власності територіальної громади м.Конотоп адміністративної будівлі по 

вул.Братів Лузанів, 43 та гаражу на пл.Ярмарковій, 12 в м.Конотоп 

40.  Про надання згоди на передачу у державну власність Міністерства оборони 

України з комунальної власності територіальної громади м.Конотоп 

колишнього військового майна 

41.  Про включення об`єктів до Переліку майна, що рішеннями Конотопського 

міськрайонного суду визнано спадщиною відумерлою, та підлягають 



продажу 

42.  Про надання дозволу на продаж частки житлового будинку по 

вул.Рокосовського, 46 в м.Конотоп 

43.  Про затвердження Положення про сектор міської ради з питань охорони 

здоров’я та праці 

44.  Про зміни до міської цільової соціальної програми «Охорона здоров’я 

жителів м.Конотоп на 2016-2018 роки 

45.  Про управління соціального захисту населення Конотопської міської ради 

46.  Про затвердження Положення про Конотопський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

47.  Про затвердження Положення про управління економіки Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції 

48.  Про затвердження Положення про відділ земельних ресурсів Конотопської 

міської ради 

49.  Про затвердження Положення про відділ міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької діяльності 

50.  Про затвердження плану діяльності Конотопської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2018 рік 

51.  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2014 «Про реалізацію 

у місті засад державної регуляторної політики» (6 скликання 52 сесія) 

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

підприємництва у м.Конотоп на 2017-2018 роки 

53.  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом бандитських дій 

депутата Конотопської міської ради сьомого скликання Кирія О.В. щодо 

побиття депутатів Конотопської міської ради під час  пленарного засідання 

30.09.2017 

54.  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом побиття 

депутата Конотопської міської ради Тягнія С.М. 

55.  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом вчинення 

протиправних дій депутатом Конотопської міської ради Льовшин Н.О. 

56.  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом побиття 

працівника Конотопської центральної міської бібліотеки Горбенко В.В. 

57.  Про розгляд відповіді на депутатський запит Огрохіна І.М. від 30.09.2017 

58.  Про розгляд відповіді на депутатський запит Сизон Т.А. від 30.09.2017 

59.  Про розгляд відповіді на депутатський запит Гланца В.А. від 30.09.2017 



60.  Про розгляд електронної петиції від 29.09.2017 №1556-КО/01-26 «Про 

дострокове припинення повноважень міського голови міста Конотоп 

Артема Семеніхіна». (Ініціатор Панченко І.А.) (розпорядження міського 

голови від 06.10.2017 №319-ОД «Про розгляд електронних петицій») 

61.  Про розгляд електронної петиції від 06.10.2017 №1583-КО/01-26 «Про 

підтримку Конотопському міському голові Семеніхіну А.Ю. та вимогу 

розпуску Конотопської міської ради». (Ініціатор Оселедець А.П.) 

(розпорядження міського голови від 06.10.2017 №319-ОД «Про розгляд 

електронних петицій») 

62.  Про затвердження кількісного складу виконавчого комітету Конотопської 

міської ради 

63.  Про затвердження персонального складу виконавчого комітету міської 

ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, керуючого справами виконкому 

64.  Про внесення змін до регламенту Конотопської міської ради 7 скликання 

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

м.Конотоп за 2016-2017 роки 

66.  Про дострокове припинення повноважень секретаря Конотопської міської 

ради 
 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 0.2  Про повернення до розгляду питання "Про затвердження звіту за І квартал 

2017 року"   

 0.1  Затвердження порядку денного VІ пленарного засідання 24 сесії міської ради   

 1  Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах в 

2018 році   

 2  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 3  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 4  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

 5  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі   

 6  Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок»   

 7  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки   

 8  Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

та забезпечення пожежної безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 



міської ради від 29.07.2016 (7 скликання 15 сесія)   

 9  Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 

скликання 21 сесія)  

 10  Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів містка 

Конотоп на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22 грудня 2016 

року (7 скликання 21 сесія)   

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

дітей улітку 2017 року»   

 12  Про внесення змін до міської Програми «Молодь» на 2017 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 22.12.2016 року (7 скликання 21 сесія)   

 13  Про внесення змін до міської Програми «Конкурс проектів інститутів 

громадського суспільства» на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради 

від 22.12.2016 року (7 скликання 21 сесія)   

 14  Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2016 (7 

скликання 5 сесія)   

 15  Про  внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Банно-пральний комбінат Конотопської міської ради» на 

2017-2018 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 

скликання 21 сесія)   

 16  Про внесення змін до комплексної програми «Освіта Конотопа» на 

2014-2017 роки   

 17  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки   

 18  Про внесення змін до Порядку використання коштів міського бюджету на 

виконання виборчих програм і доручень виборців   

 19  Про внесення змін до Програми зайнятості населення м.Конотоп на період 

до 2017 року   

 20  Про внесення змін до Програми інвестиційного розвитку м.Конотоп на 

період до 2020 року, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія)   

 21  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2017  

року   

 22  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 

року   

 23  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 

року   

 24  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік   

 25  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)   

 26  Про надання згоди на приєднання міста Конотоп до ініціативи 

Європейського Союзу «Мери за економічне зростання»   

 27  Про затвердження містобудівної документації   

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

підлягають приватизації   

 29  Про прийняття до комунальної власності та передачу на обслуговування 

Конотопському відділенню ПАТ «Сумигаз» газопроводів   

 30  Про затвердження Статуту комунального підприємства «Муніципалітет» в 

новій редакції   

 31  Про затвердження Порядку розгляду електронних петицій у Конотопській 

міській раді   

 32  Про затвердження Положення про загальний відділ міської ради   

 33  Про затвердження складу присяжних   

 34  Про структуру та чисельність виконавчих органів Конотопської міської ради 

Сумської області   

 35  Про затвердження голови постійної комісії міської ради   

 36  Про придбання у власність територіальної громади м.Конотоп нежитлових 

будівель та споруд по 1 провул. вул.Рябошапка, 6 в м.Конотоп   

 37  Про затвердження Положення про відділ комунального майна Конотопської 

міської ради Сумської області у новій редакції   

 38  Про продовження терміну дії договорів позички (безоплатного 

користування) майна   

 39  Про надання згоди на прийняття з державної власності до комунальної 

власності територіальної громади м.Конотоп адміністративної будівлі по 

вул.Братів Лузанів, 43 та гаражу на пл.Ярмарковій, 12 в м.Конотоп   

 40  Про надання згоди на передачу у державну власність Міністерства оборони 

України з комунальної власності територіальної громади м.Конотоп 

колишнього військового майна   

 41  Про включення об`єктів до Переліку майна, що рішеннями Конотопського 

міськрайонного суду визнано спадщиною відумерлою, та підлягають 

продажу   

 42  Про надання дозволу на продаж частки житлового будинку по 

вул.Рокосовського, 46 в м.Конотоп   

 43  Про затвердження Положення про сектор міської ради з питань охорони 

здоров’я та праці   

 44  Про зміни до міської цільової соціальної програми «Охорона здоров’я 

жителів м.Конотоп на 2016-2018 роки   

 45  Про управління соціального захисту населення Конотопської міської ради   

 46  Про затвердження Положення про Конотопський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді   

 47  Про затвердження Положення про управління економіки Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції   



 48  Про затвердження Положення про відділ земельних ресурсів Конотопської 

міської ради   

 49  Про затвердження Положення про відділ міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької діяльності   

 50  Про затвердження плану діяльності Конотопської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2018 рік   

 51  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2014 «Про реалізацію у 

місті засад державної регуляторної політики» (6 скликання 52 сесія)   

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

підприємництва у м.Конотоп на 2017-2018 роки   

 53  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом бандитських дій 

депутата Конотопської міської ради сьомого скликання Кирія О.В. щодо 

побиття депутатів Конотопської міської ради під час  пленарного засідання 

30.09.2017   

 54  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом побиття депутата 

Конотопської міської ради Тягнія С.М.   

 55  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом вчинення 

протиправних дій депутатом Конотопської міської ради Льовшин Н.О.   

 56  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом побиття 

працівника Конотопської центральної міської бібліотеки Горбенко В.В.   

 57  Про розгляд відповіді на депутатський запит Огрохіна І.М. від 30.09.2017   

 58  Про розгляд відповіді на депутатський запит Сизон Т.А. від 30.09.2017   

 59  Про розгляд відповіді на депутатський запит Гланца В.А. від 30.09.2017   

 60  Про розгляд електронної петиції від 29.09.2017 №1556-КО/01-26 «Про 

дострокове припинення повноважень міського голови міста Конотоп Артема 

Семеніхіна». (Ініціатор Панченко І.А.) (розпорядження міського голови від 

06.10.2017 №319-ОД «Про розгляд електронних петицій»)   

 61  Про розгляд електронної петиції від 06.10.2017 №1583-КО/01-26 «Про 

підтримку Конотопському міському голові Семеніхіну А.Ю. та вимогу 

розпуску Конотопської міської ради». (Ініціатор Оселедець А.П.) 

(розпорядження міського голови від 06.10.2017 №319-ОД «Про розгляд 

електронних петицій»)   

 62  Про затвердження кількісного складу виконавчого комітету Конотопської 

міської ради   

 63  Про затвердження персонального складу виконавчого комітету міської ради, 



заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керуючого справами виконкому   

 64  Про внесення змін до регламенту Конотопської міської ради 7 скликання   

 65  Про роботу і фінансування з міського бюджету засобів масової інформації в 

м.Конотоп за 2016-2017 роки   

 66  Про дострокове припинення повноважень секретаря Конотопської міської 

ради   
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Продовжуємо роботу. Товариство! Переходимо до 

затвердження питань порядку денного VI пленарного 

засідання 24 сесії міської ради. Вам надані матеріали сесії, які 

планувалось винести на 6 пленарне засідання 25 листопада та 

пленарне засідання 30 листопада, а також додаткові 

матеріали. Пропозиції до порядку денного сьогоднішнього 

пленарного засідання вам роздані.  

Перед тим, як поставити на голосування затвердження 

порядку денного 6 пленарного засідання 24 сесії міської ради 

я надаю слово Коваленко Олені Василівні, заступнику 

начальника управління економіки міської ради. Я прошу Вас 

зачитати лист від Обленерго, попередження і ту доповідну, 

яку Ви написали на моє ім'я. 

Коваленко  

Олена Василівна 

 

Доброго дня шановні присутні! 11.12.2017 року на ім'я 

міського голови Артема Юрійовича Семеніхіна, на 

Конотопську прокуратуру, було направлено лист від 

Конотопського РЕМ ПАТ "Сумиобленерго": 

Доводимо до Вашого відома, що станом на 11.12.2017 

заборгованість підприємства КП "Конотопське трамвайне 

управління" перед ПАТ "Сумиобленерго" за виставленими та 

неоплачуваними в строк рахунками за фактичну спожиту 

електроенергію складає 851 тис. 804 грн. Питання оплати 

споживачам не вирішується. На підставі Постанови КМУ від 

31.08.1995 року №705 зі змінами "Правила користування 

електричною енергією" затвердженою постановою НКРЄ 

№28 від 31.07.1996 року зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції, договору №121314 від 22.12.2016 року про 

постачання електроенергії ПАТ "Сумиобленерго" змушені 

вжити заходи по припиненню енергопостачання КП 

"Конотопське трамвайне управління" повністю з центрів 

живлення з 10 години 15 грудня 2017 року.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тобто завтра о 10 годині у нас припиняється 

електропостачання на трамвайне управління. Тобто фактично 

трамвай зупиняється? Це Ви маєте на увазі? 

Коваленко  Так. 



Олена Василівна 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Добре. Доповідна на моє ім'я, яку Ви сьогодні направляли. Я 

бачив відеозвернення одних депутатів і там вони говорили, 

що там можна і статутний фонд використовувати, і коштів 

достатньо виділено на електроенергію, а насправді виділено 

тільки 100 тис.грн. на минулому пленарному засіданні. 

Коваленко  

Олена Василівна 

 

У нас були прийняті депутатами зміни до програми підтримки 

електротранспорту і цими змінами було передбачено надання 

фінансової допомоги трамвайному управлінню в розмірі 5 

млн.грн. Але ж коли почався розподіл бюджету, то 

трамвайному управлінню було виділено на ІІ півріччя лише 1 

млн.750 тис.грн. Звичайно ці всі кошти вже використані і на 

підприємстві почалася виникати заборгованість за 

електроенергію, я вам озвучила цю цифру, і по заробітній 

платі з жовтня місяця почала виникати заборгованість. На 

минулій сесії 30.11.2017 з резервного фонду трамвайному 

управлінню було виділено 1 млн. 576,3 тис.грн. Ці кошти 

були розподілені: 159,8 тис.грн. було погашено за 

електроенергію за вересень, не дивлячись на те, що вами було 

оголошено, що 100 тис.грн., ми заплатили 159,8 тис.грн., тому 

що рахунок неможливо розривати по ПАТ "Сумиобленерго" 

та заборгованість по заробітній платі 1 млн. 416,5 тис.грн. - це 

забезпечення, листопад ми вже вчора заплатили і залишається 

у нас невиплата заробітної плати по грудню. Таким чином у 

нас складається заборгованість 692 тис.грн. на сьогодні по 

електроенергії і потреба за грудень 22 числа прийде рахунок, 

враховуючи що розпочався зимовий період, ми очікуємо що 

цей рахунок буде близько 450 тис.грн. Також не забезпечено 

на поточний ремонт 270 тис.грн. - це саме трамваї. На 

сьогодні трамвайне управління маючи 11 трамваїв на лінію 

сьогодні вийшло тільки 8. Один стоїть на технічному 

обслуговуванні №2 - це чергові обслуговування і 2 - це ті, що 

без колісних пар, що необхідно їм робити капітальний ремонт 

колісних пар, у нас на сьогодні 7 колісних пар повністю 

вийшли із строю і треба на них робити капітальний ремонт. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Що потрібно для того, щоб вирішити ці питання? 

Коваленко  

Олена Василівна 

 

Нам необхідно виділити кошти трамвайному управлінню - 1 

млн. 412 тис.грн. до кінця року. Це те, що вони зможуть 

освоїти і те, що їм вкрай необхідно для того, щоб закінчити 

цей рік. Без цих коштів вони зупиняться.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу Кошевецьку В.П. до мікрофону. Скажіть свій 

коментар з цього приводу. Як ми можемо профінансувати цю 



потребу? 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Якщо сьогодні буде розглянуто рішення "Про внесення змін 

до міського бюджету", є перевиконання за 2017 рік, 

достатньо, якщо буде затверджений звіт за І півріччя чи за 9 

місяців. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Чи за перший квартал. 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

То це питання можна вирішити із перевиконання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

В інший спосіб, окрім як затвердження звіту, ми можемо 

вирішити це питання? 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Частково є кошти на резервному фонді, але залишити без 

коштів резервний фонд, я вважаю що це теж неможливо, ще 

півмісяця роботи, передсвяткові дні, мало яка ситуація може 

статися непередбачувана. Тобто це можна вирішити, але 

потрібно затвердити звіт. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У кого є запитання? 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Скільки приблизно за рік нам обходиться трамвайне? 

Коваленко  

Олена Василівна 

11,5 млн.грн.  

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Що це за видатки? 

Коваленко  

Олена Василівна 

 

В основному це підтримка на заробітну плату, електроенергію 

і частково на ремонти. Статутний капітал складає 2,4 млн.грн. 

Але статутний капітал підприємство не має право 

використовувати на поточні видатки, тобто на електроенергію 

і заробітну плату спрямовуватися ці кошти не можуть, 

виключно на покращення основних засобів, тобто на 

придбання нових або ж на капітальний ремонт існуючих 

засобів.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Тобто, як написано в рішенні сесії. Тобто, депутати 

помилилися, ті які виходили і записували ролик, нажаль і 

сказали, що можна це використовувати.  

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

 

На обігові кошти не можна використовувати, тільки на 

основні засоби. Колись раніше, кілька років тому, можливо 5 

років тому, була така можливість, а потім змінилася норма 

Закону і статутний капітал використовується тільки на 

основні засоби.  

Могиленко  

Павло Арвитович 

Яку суму трамвайне управління заробило в 2017 році? 



Коваленко  

Олена Василівна 

Пояснила, що необхідно певний час, щоб вияснити дану 

цифру. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Будь ласка, уточніть інформацію за півтори хвилини. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Минулого разу на сесії голова профспілки підняла питання 

трамвайного управління. Спільно з усіма вами, з депутатами 

було розглянуто питання підтримки трамвайного управління 

по заробітній платі і по електроенергії. Ми піднімали 

питання, що заборгованість до 1 млн.грн. Особисто Вами 

(Семеніхін А.Ю.) було озвучено по електроенергії, що 

закриваємо зарплату жовтень, листопад, грудень і 10% даємо 

на електроенергію. У резервному фонді у нас були гроші і Ви 

особисто настояли на тому, щоб дали 10% на електроенергію. 

Це перше питання і ми Вас підтримали. Друге питання. 

Скільки грошей у цьому році надано трамвайному 

управлінню по всім джерелам фінансування починаючи з 

управління економіки і починаючи, ті гроші, які йдуть 

напряму і окремо, скільки зароблено і будь ласка 

проінформуйте на які цілі вони були використані? Хто 

особисто у трамвайному управлінні, у міськвиконкомі 

відповідає за нормальну роботу трамвайного управління і що 

ними особисто зроблено для того, щоб така ситуація не 

повторювалася. Дякую.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Минулої сесії, коли зайшло питання по фінансуванню 

потреби трамвайного управління, саме мною, саме я 

наполягав на тому, щоб ми профінансували трамвайне 

управління в повному обсязі через прийняття звіту за І 

квартал, не чіпаючи резервного фонду, адже в резервному 

фонді знаходилися ті обіцянки, які весь депутатський корпус 

робив своїм виборцям, робив навчальним закладам і так далі. 

Також Вам Іване Миколайовичу, Ви були міським головою 

дуже довго, то Ви повинні пам'ятати, що резервний фонд - це 

недоторканий запас і витрачати кошти, щоб задовольнити 

якісь політичні потреби когось, то це неправильно і цього 

робити не можна. Я, як міський голова, я Вам кажу, що я 

жодного рішення по виділенню коштів з резервного фонду, з 

тих залишків, що лишилися, на якісь потреби, не підпишу, я 

накладу вето, я буду діяти в рамках чинного законодавства, 

тому що резервний фонд він призначений, згідно 

класифікатору, на ті випадки, які можуть трапитись будь коли 

і будь з ким, і є правила використання цього резервного 

фонду спеціальною комісією і виконкомом у випадку, що як 

щось станеться, депутати не можуть зібратися... а якщо 



станеться якась надзвичайна ситуація, то потрібно приймати 

оперативне рішення. Оперативне рішення по резервному 

фонду може приймати і виконком, і спеціальна комісія. 

Нагадую, що 10% - це був компроміс, щоб ви проголосували 

хоча б за зарплату, але ви не хотіли навіть і того робити. Що 

стосується роботи трамвайного управління, то Коваленко 

О.В. і є відповідальною людиною від міської ради за роботу 

трамвайного управління, а також її начальник Гапєєва Л.А., 

але, нажаль, зараз її немає тут, вона у відрядженні. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Те, що стосується власних доходів підприємства, то до кінця 

року планується порядком 4 млн.грн. власних доходів, 

можливо трішки більше, це прогнозний показник. Крім того 

трамвайне управління, ми знаємо, що носить соціальний 

характер і перевозить без обмежень пільгові категорії 

населення. Тобто, за пільгові категорії населення 

відшкодування йде порядком 5,5 млн.грн. Тобто, власних 

доходів підприємства близько 10 млн.грн. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

У мене питання до заступника міського голови, який курує 

трамвайне управління і управління економіки щодо цього 

питання. Перше питання. 30 листопада після сесії керівник 

трамвайного управління надав гарантійного листа на ім'я 

керівника Сумиобленерго про те, що на сесії прийняті кошти 

в повному обсязі для того, щоб заборгованість за вересень, 

жовтень, листопад 2017 року по електроенергії буде погашена 

до 8 грудня. Хто візьме на себе відповідальність із посадових 

осіб Конотопської міської ради за цей гарантійний лист? 

Друге питання. Чому до 8 грудня з міського бюджету на 

рахунки трамвайного управління не було перераховано 

жодної копійки коштів, які прийняла міська рада 30 

листопада? Третє питання. Тільки після звернення в п'ятницю 

8 грудня було перераховано 393 тис.грн., але ж не півтора 

мільйони! І дійсно, вчора, на рахунки Сумиобленерго 

надійшов платіж - 159 тис.грн. Тобто, ще раз наголошую, що 

посадові особи місцевого самоврядування самі створюють 

проблеми, в тому числі з трамваєм і потім ми тут збираємося, 

і намагаємося шантажувати друг друга і вирішувати це 

питання. Питання, які стосуються життєдіяльності міста - це 

не питання політики. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Перше питання. Тарас Павлович, Вам повинно бути відомо, 

як депутату міської ради про те, що керівник, який підписав 

того листа, він звільнений. Однією із причин звільнення - він 

двічі зупинявся працівниками поліції п'яним за кермом і 

чинив їм супротив. Людина, яка підписала цього листа, який 



не відповідав дійсності, була звільнена. Кадрові висновки 

зроблені. Листи, які пишуть керівники, вони не погоджують з 

працівниками міської ради, точніше не завжди погоджують, 

немає такого обов'язку погоджувати  листи, листування 

ведеться дуже велике і багато з ким.  

Степанченко  

Ігор Олегович 

Хочу додати, що неодноразово анонсувалося, в тому числі і 

Вами, Тарас Павлович, що з 8 числа, виходячи з тієї 

інформації, яку Ви надали, припиниться рух трамваю в 

нашому місті. Але як ви бачите рух трамваю не припинився і 

вони далі функціонують. Тобто, всі закиди, що у нас якась 

катастрофа в трамвайному управлінні, це все надумано і це ті 

самі як раз політичні моменти про які Ви говорите. Дякую. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

У мене запитання було іншого порядку. З 30 листопада по 

сьогоднішній день пройшло вже два тижні. Які саме заходи 

були зроблені для вирішення цієї ситуації? 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Підготовлений проект рішення про виділення коштів з 

міського бюджету, підготовлено повторно звіт за І квартал. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Де кошти, які приймала міська рада 30 листопада для 

трамвайного управління? 

Степанченко  

Ігор Олегович 

 

Тарас Павлович! Кошти нікуди не пропадають, як ви не 

розумуєте, немає у Семеніхіна сейфа, де лежить купа грошей, 

такого не буває. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ви штучно створюєте проблеми. 

 

Степанченко  

Ігор Олегович 

Як раз штучно створюємо проблеми не ми. 

Могиленко  

Павло Арвитович 

Скільки заробив коштів електротранспорт та автотранспорт? 

Коваленко  

Олена Василівна 

Десь приблизно 2,5 млн.грн. буде трамвай і десь 1,5 млн.грн. 

буде автобус. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я зупиняю зараз дискусію, тому що у нас є бюджетні 

слухання і у нас є міжсесійні засідання. Ви можете 

користуватися правом на депутатське звернення, 

депутатський запит і вам нададуть інформацію, щоб ви зараз 

не питали людину, бо вона пам'ятає, що приблизно 4 млн.грн. 

і приблизно із них 2,5 млн.грн. - це трамвай і 1,5 млн.грн. - це 

автобус, а потім ви будете ловити за слово. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

На свої питання я не почув відповідь, конкретно по грошам і 

по іншому. Я зрозумів, що за трамвайне управління у нас 

відповідає Коваленко О.В. і Гапєєва Л.А., заступника Ви не 

назвали, тому у мене до Вас прохання - візьміть на себе 

відповідальність один раз і вирішіть ці проблеми по 

трамвайному, і не займайтеся більше нічим. 



 

0.2.Про повернення до розгляду питання "Про затвердження звіту за І 

квартал 2017 року". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Вирішити всі проблеми можна, але за рахунок консолідованої 

і спільної праці, за рахунок відсутності сварок і конфліктів це 

можна зробити. Я за те, щоб консолідуватися і вирішити ці 

питання. Тому зараз ставлю на голосування питання про 

повернення до розгляду звіту за І квартал, щоб ми могли 

потім виділити кошти на трамвайне управління, інакше завтра 

о 10 годині зупиниться трамвай. Я зараз прошу, щоб ми не 

йшли в якісь політичні конфлікти, якісь політичні площини, 

якісь кадрові площини, а проголосували за це. Я ставлю на 

голосування і прошу проголосувати про повернення до 

розгляду питання про затвердження звіту за І квартал.  

 Обговорення порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Про повернення до розгляду питання 

"Про затвердження звіту за І квартал 2017 року" 

Яременко  

Наталія 

Анатоліївна 

Питання про затвердження звіту за І квартал 2017 року в 

порядок денний 24 сесії було включено, воно було 

проголосоване, але рішення по ньому прийнято не було. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тому я мушу поставити на голосування питання про 

повернення до розгляду цього питання в рамках цієї сесії.  

Дубовик  

Любов Іванівна 

Я вже не можу зрозуміти, який у нас порядок денний, у нас 

його взагалі вже немає. Є той, що ми затверджували 

найперший, ті питання є, але далі у нас взагалі вже 

незрозуміло. У мене є книжка, сьогодні у нас 6 пленарне 

засідання, у мене вже є книжки 6 пленарне засідання, 7 

пленарне засідання і є брошурка, яку дали минулого разу, де 

пропонується порядок денний і ось ще один запропонований. 

Я вже збилася.  

 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

Деякі питання втрачають свою актуальність і тому ми 

вносимо корективи, деякі питання додаються. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Так вони не можуть додаватись, на комісіях не розглядалися. 

Давайте з'ясуємо нарешті порядок денний. 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

Вчора на Вашій комісії з'явився тільки один член комісії, 

голова комісії не з'явилася. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Мені пізно повідомили. 

Семеніхін  Комісію збирає голова комісії і на минулому пленарному 



Артем Юрійович засіданні, перед тим, як оголосити перерву, я сказав, що не всі 

питання у нас розглянуті комісіями, тому, будь ласка, 

шановні голови комісій проведіть комісії і щоб на наступне 

пленарне засідання ви були готові. Я це сказав. 

Відповідальність лежить на вас. Це перше.  

Друге. Пані Дубовик, в більшості із Вами я згоден в тому, що 

тут є «кавардак». Але Ви повинні зрозуміти, що питання про 

яке я зараз говорю - затвердження звіту міського бюджету за І 

квартал, воно було включено в порядок денний цієї сесії і 

було не підтримано 31 серпня, я ставив на голосування, не 

проголосували. Два тижні тому я повторно ставив на 

голосування про повернення до розгляду цього питання, ми 

не можемо його заново розглядати, ми можемо тільки 

повернутися до його розгляду. Розумієте? Тому я зараз 

ставлю на голосування питання про повернення до розгляду 

питання про затвердження звіту за І квартал. Ви тепер 

зрозуміли?  

Обговорення порядку денного. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Запропонувала вивести на табло всі питання порядку 

денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що немає технічної можливості. 

 

Обговорення пропозицій до порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Запропонував першим до порядку денного включити і 

вирішити питання трамвайного управління, потім, щоб 

кошти міського бюджету з 1 січня знаходилися на депозиті, 

потім бюджетні питання, які потребують перенесення 

коштів з коду на код, потім земельні питання, потім 

програми, які не потребують фінансування, а також, щоб 

вирішити питання трамвайного управління, потрібно 

затвердити звіт про міський бюджет за І квартал 2017 року 

і потім політичні та кадрові питання, які подавалися 

депутатами міської ради. 

 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

 

Повідомила, що найкоротшим шляхом вирішення питання 

трамвайного управління є шлях, який запропонував міський 

голова - повернення до розгляду питання про затвердження 

звіту за І квартал 2017 року. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Оголосив перерву на 10 хвилин і запросив до малої зали голів 

фракцій і голів політичних партій, які представлені в міській 

раді. 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

Семеніхін Товариство! Продовжуємо роботу. Надаю зараз можливість 



Артем Юрійович 

 

висловитися з даного приводу головам фракцій, а також 

головам політичних партій, які представлені в міській раді. 

Висловитися з приводу, що нам потрібно якось вийти з цієї 

політичної кризи і відпустити із "заручників" громаду. Мер не 

хоче віддавати посаду секретаря, депутати хочуть отримати 

посаду секретаря. Мер не хоче віддавати своїх заступників, 

депутати хочуть прибрати заступників. У нас тут є така, так 

би мовити тяжба і в "заручниках" опинилася громада міста. Я, 

як міський голова, закликаю зараз депутатів вирішити 

питання, щоб випустити із "заручників" громаду міста. 

Прийняти першочергово питання по громаді міста і далі 

провести сесію, і вирішити ті питання, скажу так: "помірятися 

мускулами" окремо, щоб не затягувати в цю боротьбу, в ці 

жорнова громаду, вона ні в чому не винна, винна тільки в 

тому, що вони всіх обрали. Все. Розумієте? Я дуже прошу! 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

 

Я пропоную на деякий час забути про свої амбіції, у кожного 

вони є і кожен свої амбіції тут показує, прийняти звіти, всі 

звіти, не тільки за І квартал, тому що як ми будемо голосувати 

про бюджет на наступний рік, Ви не подумали про це? 

Давайте зразу будемо вирішувати бюджетні питання, а потім 

вже кадрові. Це буде чесно і справедливо до тих людей, які це 

чекають. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 

Шановні присутні! Ми зараз знаходимося в приміщенні 

міської ради. Ключове слово - ради. В цьому ж приміщені 

працює виконком. Так ось, засідання виконавчого комітету у 

нас, у більшості питань відбувається не прозоро і не відкрито. 

І там де питання громади, де тарифи, де дуже важливі і 

відповідальні питання, ми взагалі громаду не сповіщаємо про 

ці виконкоми і приймаємо такі питання важливі для кожного 

члена громади, приймаємо в робочому порядку, збираємо 

підписи по домах. Ті засідання міських рад, які відбуваються, 

тут навпаки, присутні не тільки члени нашої громади, а ще й 

громади багатьох інших міст і кожного разу влаштовується 

цирк, і міський голова кожного разу продавлює тільки свої 

питання, про раду тут не йдеться. Тобто кожного разу ті 

пропозиції, ті рішення, які пропонують депутати, їх не 

допускають до голосування. Тобто, є тільки одні рішення 

правильні - рішення, які підготував міський голова, інших 

рішень немає. Тому ми вважаємо, що на сьогодні у нас 

виконавчий комітет, виконком, в особі заступників і так далі, 

вони не працюють, як годиться на громаду, такий й маємо 

результат. У нас замість збільшення бюджету, в порівнянні як 

у інших містах, у нас йде зменшення бюджету, у нас ситуація 



гірше і гірше у місті складається, і ми заходимо, правильно, 

не тільки в тупик політичний, але й економічний.  

Тому мені б хотілося, щоб зараз ми переглянули, ми маємо 

право затверджувати і місто наше має право на 

кваліфікованих, нормальних з досвідом роботи фахівців у 

виконкомі і так само ми маємо право на те, щоб давати якісь 

пропозиції, приймати рішення, ухвалювати їх на сесіях і 

обговорення має бути обговоренням, а не давкою і тиском. 

Тому у мене пропозиція, а це теж результат того, що сесії не 

готуються, сесії повинні готуватися разом із депутатами 

впродовж 10 днів чи інше і це робота, в першу чергу, 

представника, якого ми делегували працювати із депутатами - 

секретаря. Секретар не на місці. І ми маємо право переобрати 

секретаря, людину, яка знайде компроміс між міською радою 

і виконавчою владою. Тому спочатку потрібно, я вважаю, 

поставити на місце секретаря і виконкому кваліфікованих, 

нормальних людей, які можуть працювати в команді. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Артем Юрійович! Ви сьогодні зробили великий крок вперед 

запропонувавши формат зустрічі зараз в малому залі. Але, я 

поясню чому цей формат зустрічі не відбувся - знову 

маніпуляція і підміна понять. Є політичні партії, які пройшли 

на виборах в 2015 році до нашої міської ради, то формат 

нашої зустрічі і повинен бути в рамках цих політичних 

партій. Ні партія Наливайченко, ні партія Саакашвілі не 

балотувалася в нашому місті і не входять до Конотопської 

міської ради. Те, що деякі люди змінили свої поняття 

політичні, то це їхня справа. Що стосується тих питань, які 

стараєтеся зараз протягнути, іншого слова немає і протягуєте 

Ви їх вже не в перший раз - це звіти і маніпулюєте тим, що ми 

не приймемо річний звіт. Ні, річний звіт, формування його, 

цифри є, ми його формуємо, приймаємо. Звіт за рік, звіт, ми 

повинні приймати за два місяці в лютому і ми його приймемо, 

Артем Юрійович, і все буде гаразд, не турбуйтеся.  

Що стосується, як Ви сказали, виходу з тієї кризи. Саме 

заміна секретаря і Ваше право подати цю пропозицію ніхто не 

порушує, зараз не йде ніяка мова взагалі про призначення, 

тільки про зняття і 19 депутатів направили Вам такого листа. 

Артем Юрійович, вже пройшов місяць і Ви не зважаєте на 

думку більшості депутатів, нажаль. Тобто, зараз пропоную, 

якщо Ви хочете спілкуватися в тому форматі, то тільки ті 

політичні сили, які представлені в нашій міській раді і 

пройшли вибори 2015 року. Це перше, спілкування. Друге - у 

нас досі не сформований порядок денний, час вже закінчувати 



24 сесію, сформувати повний порядок денний, закінчити 

сесію і приступити до нормальної роботи 25 сесії. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Артем Юрійович! Відпустіть будь ласка громаду від своїх 

політичних поглядів і напрямків. Таке враження, як Вас 

вибрали громадою мером в 2015 році, Ви продовжуєте це 

протягом двох років - займаєтеся політикою. Я розумію, що 

Ви оголосили, що в опозиції Народній партії і всі інші, то 

перш за все хотів би Вам нагадати, що якщо Ви прийняли 

присягу держслужбовця місцевого самоврядування, то 

уважно ще раз прочитайте обов'язки. І друге. Займіться 

господарськими питаннями, якими потрібно займатися для 

міста, а все інше буде нормально. У нас мешканці міста 

Конотопа дуже розумні люди, вони приглядаються до цього 

до всього, а потім приймуть рішення. Тому прохання: почніть 

із себе. І останнє. Якщо Ви хочете компромісу, то Ви самі 

себе переконайте, що Ви цього хочете, а потім вже нас. Тому 

прохання: діяти в межах Закону і слухати депутатів, давати 

слово, просто давати слово, слухати. А Ви, якщо по 

регламенту, порушуєте це кожного разу, сам собі даю скільки 

хочу, депутатам теж давайте слово. І ще зауваження особисто 

для Вас. Вибрані депутати міської ради, вибрані депутати 

обласної ради, кожного разу Ви створюєте штучний конфлікт, 

в залі називаєте тих депутатів обласної ради, яких Ви хочете. 

Ми розуміємо, різні особистості, може відношення, але 

депутат обласної ради присутній в залі має рівні права 

кожного депутата і не провокуйте скандали. Дякую! 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! Я ще раз звертаюся до Вас і до секретаря 

міської ради. Давайте поважати Конституцію України і Закон 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", і Закону 

України "Про статус депутатів місцевих рад". У нас така ж 

сама ситуація була 30 листопада на пленарному засіданні. 

Потім Ви оголосили перерву, нам відключили світло і в 

великому залі, і в маленькому залі, але ж ми провели збори 

депутатів Конотопської міської ради і 23 депутати висловили 

свою думку. Я враховую, що Ви теж повинні поважати цю 

думку. Друге про "заручників". Якщо у нас є "заручники" - 

громада, то я пропоную Вам відпустити "заручників" - 

громаду міста Конотоп. По питанню трамвайного управління 

негайно вирушити в місто Суми в Сумиобленерго для 

вирішення питання по суті в любий зручний для Вас спосіб, а 

ми з головуючим секретарем Конотопської міської ради 

будемо, повернемося до формування порядку денного 

проведення пленарного засідання. 



Дубовик 

Любов Іванівна 

 

Артем Юрійович! Мені не подобається, що Ви назвали 

представників громади "заручниками". Їх ніхто не затримує, 

якщо вони бажають, нехай слухають, не бажають, нехай не 

слухають. Ми їх "заручниками" не робимо, я проти цього. Це 

по перше. По друге. Ми згодні з тим, Ви міський голова, Вас 

обрала громада і ми нічого не маємо проти, Ви працюйте будь 

ласка і саме працюйте. В чому зараз причина? Проблема в 

тому, що зараз причиною того всього, що зараз відбувається в 

місті є наш секретар, яким ми незадоволені. Мені незрозуміло 

чому це питання не хочемо ставити на порядок денний, 

знялись би всі проблеми, ну незадоволені ми її роботою, це 

наше право, бо це одна така із нас, така як я, така як Льовшин, 

як будь хто. І якщо вона нас не задовольняє, то ми маємо 

право за це таємним голосуванням проголосувати і можливо, 

навіть, більшість вона задовольнить і це питання відразу 

відпаде, і ми все голосуємо. Мені незрозуміло чому ми 

півроку із-за цього воюємо? А Олена Юріївна, якщо вона, я б, 

наприклад, вже згоріла б від сорому, якби мене так 

критикували, я б написала заяву і пішла з посади секретаря. 

Звичайно, це Ваше право, робіть як хочете, це я про себе 

кажу, як би я. І це не говорить про те, що потрібно когось 

обирати, можемо взагалі не обирати секретаря, навіть згодні 

на таке. 

Юрченко 

Олександр 

Володимирович 

 

Артеме Юрійовичу! Нічого нового я Вам не скажу, я Вам це 

вже говорив неодноразово. Справа піде тільки тоді, ще раз 

повторюся, мабуть в четверте чи в п'яте, коли Ви будете, як 

керівник дотримуватися регламенту і робити все згідно 

Закону. Дотримуватися регламенту і букви Закону, Ви мене 

не слухаєте. Далі - не ображати і не залякувати людей, не 

провокувати їх, відкинути політику, а займатися справою, 

місто в "заручниках" не в депутатів, а в "заручниках" у Вас. 

Ви обманюєте людей з екрану телебачення, Ви обманюєте 

людей на сесії, говорите їм неправду. Пам'ятайте слова 

великого Павла Тичини: "Лиш правда є вічна, а то все трава". 

Дякую! 

Марченко  

Юрій Миколайович 

 

Доброго дня всі присутнім! По перше хочу сказати, я, як 

депутат міської ради та як голова ВО "Батьківщина" в місті 

Конотоп, хочу нагадати, що партія "Батьківщина" вже 

неодноразово оголошувала запит щодо залучення депутатів 

до "круглого столу" на якому ми зараз всі домовляємося, як 

ми працюємо і як ми йдемо далі. Це по перше. По друге. Я 

обраний людьми і на сьогоднішній момент, зараз мої 

мешканці моїх будинків, які мене обирали, зараз знаходяться 



за моєю спиною. Тобто, я прийшов працювати за дорученням 

виборців. Я пропоную нам теж залишити ці кадрові війни на 

останок, а зайнятися роботою. Дякую! 

Тягній 

Сергій 

Миколайович 

Шановні депутати! Шановні присутні! Тягній Сергій 

Миколайович, голова фракції "Батьківщина". Хочу нагадати, 

що на минулій сесії було створено депутатську групу, в яку 

ввійшло три, фактично, політичні сили та дві фракції. Це 

фракція "Укроп", фракція "Батьківщина" і партія 

Наливайченка. Що стосується того питання, про яке ми зараз 

висловлюємося. Знаєте, я в залі почув від кожної політичної 

сили, політичної партії, політичної фракції лише 

обвинувачення один одного, лише перетягування канату і так 

далі. Давайте все ж таки, мій колега правильно сказав, ми 

неодноразово зверталися до депутатів про проведення 

"круглих столів", щоб вийти з цієї політичної кризи, яка вже 

переросла фактично у фінансову кризу в місті, ми 

неодноразово підіймали це питання. Я побачив сьогодні, коли 

міський голова озвучив, що перерва 10 хвилин і щоб голови 

фракцій та голови політичних сил зайшли до малої зали і все 

ж таки спробували домовитися, навіть деякі політичні сили, 

не буду казати хто саме, не встали зі свого місця. Тому у мене 

є питання: яким чином домовлятися, якщо навіть не хочуть 

проводити дискусію? Це по перше. По друге. Хочу сказати, 

що давайте все ж таки приберемо всі політичні амбіції, 

приберемо всі політичні якісь посади і все ж таки вирішимо 

питання життєдіяльності нашого міста. Ми пам'ятаємо, як на 

минулому пленарному засіданні було об'явлено перерву 

фактично лише тому, що ми не змогли затвердити порядок 

денний, проте на минулій сесії було вирішено декілька 

життєважливих питань міста. Тому я закликаю всіх депутатів 

прибрати всі політичні амбіції, почати працювати, розглянути 

кожне питання по порядку, які включені до порядку денного 

ще в березні місяці 2017 року, а потім вже перейти до всіх 

політичних питань. Дякую! 

Євсейчик 

Сергій Леонідович 

 

Шановні! Ми зайшли в клінч 30 березня і до грудня місяця ми 

з нього не можемо вийти. Ви кажете, що не "заручники" наші 

виборці. Як же вони не "заручники", якщо ми не виділяємо 

кошти на їх потреби. Ми повинні сісти і домовитися, і будемо 

далі працювати, це буде краще для нашого міста. Я розумію, 

що не потрібний нам секретар, поганий він, але це не перше 

питання в житті депутатів. Давайте працювати на місто. 

Талала  

Сергій  

Шановний Артем Юрійович! Шановні депутати! Давайте 

зупинимо ту діяльність, яка була до цього, давайте працювати 



Миколайович для міста, ті питання життєдіяльності міста, які потрібні 

мешканцям міста, а політичні амбіції потім. Кадрові питання 

нікуди не дінуться, голова запропонував закрити засідання 

вирішивши це питання, ми повністю це підтримуємо. Якщо 

потрібен більш достойний кандидат серед нас, ми також це 

підтримаємо. Якщо ні, то нехай людина працює. Давайте 

працювати, менше говорити. Дякую! 

Бейгул  

Ігор Станіславович 

 

Добрий день! Я представник Підлипненської сільської ради. 

Це громада 5 тис.чоловік, 3 села. Крім того я єдиний 

представник партії "Справедливість" Валентина 

Наливайченка. Давайте вже працювати! Ми вже багато часу 

перевели дарма. Дякую! 

Толордава  

Леван Гівієвич 

 

Я хочу наголосити, що я з партії БЮТ і фракції вийшов два 

роки тому. Два роки я являюся головою Руху Нових Сил в 

місті Конотоп. Я дивлюсь на цей цирк вже два роки. Я вас 

дуже прошу, колег, громадян, щоб мирно проголосувати, вже 

кінець року. Я вас прошу, щоб ми проголосували без зняття 

секретаря. Так, у мене до неї багато претензій, але потрібно 

вчитися і все. Я вас дуже прошу, бо мешканці міста вже злі на 

нас, схаменіться, давайте разом працювати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Я дав висловитися всім і нікого не перебивав. Я 

зараз звертаюся до всіх тут присутніх, в першу чергу я 

звертаюся до депутатів. Я готовий йти на компроміс, я 

готовий вирішувати будь що заради того, щоб відпустити 

громаду із «заручників». Коли говорить депутат, що тримаємо 

громаду в «заручниках» тут в залі, ні, я не мав це на увазі, я 

мав на увазі тих людей, які не отримали нові дороги, я мав на 

увазі трамвайне управління, яке сиділо без зарплати і зараз 

буде без електроенергії. Я маю на увазі громаду, яка не 

отримала нові автобуси. Я маю на увазі спортсменів, які не 

отримали квартири. Я маю на увазі того тренера, який 

виховав чемпіонів світу. Я зараз маю на увазі всіх нас, хто 

ходить цими вулицями і немає нормального вуличного 

освітлення. Я маю на увазі представників малого і середнього 

бізнесу м.Конотоп, бо не можемо прийняти програми 

підтримки малого і середнього бізнесу. Я зараз маю на увазі 

представників ОСББ, яким за новим проектом бюджету, який 

ми підготували і будемо виносити на розгляд ради, 

пропонуємо в 5 разів збільшити фінансування, стимулювання 

ОСББ. Я маю на увазі школярів, вчителів. Я маю на увазі всіх 

нас, в тому числі і депутатів. Я зараз закликаю депутатів, які 

говорили, що тут присутні представники громади інших міст, 

не чіпати пана Кирія. Якщо у нього є Російський паспорт, то 



це не означає, що він не є конотопцем. Я вас дуже прошу не 

маніпулювати цим. Він є представником Російської Федерації 

чи України, нехай цим правоохоронні органи розбираються. 

Не кажіть хто з інших міст, чи інших держав, я дуже прошу 

вас. Ви кажете, що непрофесійний виконком? Ви згадуйте 

своє голосування в лютому місяці, коли ви приймали звіти 

членів виконкому, заступників, керуючого справами і ви всі 

підтримали, ніхто не утримався. Розумієте? На якій підставі 

ви зараз будете їх звільняти? Зараз йде судова тяганина, в 

незаконний спосіб кум Демидка, суддя Гетьман прийняв 

рішення відхилити клопотання Яроцького, який позивається 

зараз проти міської ради, щоб призупинити те рішення 

міської ради, бо воно було прийнято з порушенням 

регламенту на який ви посилаєтеся. А Демидко це той, де ви 

збираєтеся і радитеся, і є відео і фото цього. Я хочу вас всіх 

поважати, хочу всім вам тиснути руки, я хочу казати, що ось 

депутат Омельченко прийшов, проголосував, він зробив. Ось 

так було в минулому році і нормально все працювало. Тільки 

троє людей присутніх тут в залі мають власні амбіції. Те, що 

зараз у нас відбувається в міській раді - це вказівка двох 

людей, які є нардепами. Я дуже прошу цих народних 

депутатів відпусти із "заручників" громаду міста Конотоп. Я 

дуже прошу. Хочете поливати брудом і розповідати який 

Семеніхін поганий, кажіть скільки вам хочеться. Я дуже 

прошу, я хочу до всіх вас ставитися з повагою. 

Ще хочу сказати про дві речі. Товариство! Якщо б ви хотіли 

проголосувати за відставку секретаря міської ради, секретар 

вам такий ненависний, хто вам зараз заважає проголосувати 

за гроші для трамвайного? Ви зараз знову берете в 

"заручники" громаду. Як ми вийшли до зали, я вам 

запропонував, що якщо хочете, приймете кадрові питання, не 

питання. Сьогодні ми виходимо з вами всіма, щоб ми всі 

стали тут разом і сказали, що Семеніхін такий, Омельченко 

такий, всі ми такі якісь, але щоб ми зараз затягнули свої 

пояса, прибрали свої емоції, прибрали свої амбіції і 

подзвонили нардепам, скали вибачте, але сьогодні ми 

працюємо так, ми проголосуємо і ми домовилися, що ми 

робимо наступне засідання передбюджетним, перед 22 

числом наступне засідання. Я ж не заперечую говорити про 

регламент, я не заперечую говорити про виконком, я не 

заперечую говорити про секретаря, але хочу єдиного - 

справедливості. Я хочу, щоб ми відпустили із "заручників" 

громаду. І все. Я вас дуже прошу, давайте проголосуємо ці всі 



питання, домовляємося коли ми збираємося, хочете закритим 

засіданням і голосуємо виключно політичні питання. Я вас 

дуже прошу. Хочете щоб були люди, хай будуть. Камери? 

Хай будуть. Я вас дуже прошу, давайте ми всі разом, я 

готовий зараз, як би мені не було політично, етично 

неприємно потиснути руку Омельченку, я готовий її 

потиснути і протягнути йому руку. То саме готовий зробити і 

Кирію. То саме готовий зробити і Сизон, і Назаренко, і всім. 

Давайте заради громади зараз попрацюємо, я вас Христом 

Богом заклинаю, за людей.   

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Було багато слів в мою адресу. Чому я не червонію від 

сорому? Справді, я червонію від сорому за тих депутатів, які 

більше ніж півроку не відвідували сесії, червоніла від сорому 

коли приходили їхні виборці до мене в кабінет і скаржилися 

на те, що бігають за своїми депутатами, не можуть їх знайти, 

за графіком прийому вини відсутні, на телефон вони не 

відповідають, їхні заяви з проханням допомогти на лікування 

дітям, на матеріальну допомогу, на соціально-побутові умови 

відхиляють заяви, грублять людям. Дійсно, тоді я червонію 

від сорому, тому що я представляю інтереси депутатів також, 

як секретар міської ради. Ви всі свідки того скільки разів ми 

намагалися згуртуватися, скільки разів з вуст міського голови 

звучала фраза "Давайте закопаємо сокиру війни", скільки 

разів вас запрошували на прямі ефіри з проханням звітувати 

про свої округи, але чомусь тоді депутати звітувати на своїх 

округах не хотіли, а тепер вони на ефіри ходять, але 

звинувачують виконком, міського голову і знову говорять про 

свої амбітні плани на майбутнє, політичні посади і так далі. 

Тому я думаю, що громада зробить справжні висновки хто як 

працює. Дякую! 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Я підсумую! Я дуже прошу вас, я готовий перед 

ким завгодно вибачитися, що завгодно зробити, що не 

суперечить Закону. Але, будь ласка, я вас дуже прошу, я 

готовий вибачитися, готовий зробити крок на зустріч, 

готовий. Давайте тільки зробимо одне - відпустимо із 

"заручників" громаду. Для того, щоб нам це зробити, нам 

потрібно зробити наступні кроки - повернутися до 

затвердження звіту за І квартал. Я прошу зараз повернутися 

до розгляду цього питання, проголосувати. Повернулися, 

розглянули, затвердили. Потім прийняли рішення по 

фінансуванню КТУ по електроенергії, потім дати дозвіл 

фінансовому управлінню розмістити наші кошти в 

Державному банку для того, щоб ми не втрачали внаслідок 



інфляції кошти, потім вирішити земельні питання тих людей, 

які вже 3-4 місяці не можуть переоформити спадщину, які не 

можуть оформити документи, вже йде 1 січня, вони просто не 

зможуть це все оформити, а потім їм заново платити за всю 

цю документацію. Я дуже прошу вирішити питання 

перерозподілу в межах кошторисів управлінь і відділів, дуже 

вас прошу. Я не прошу вас фінансувати зарплату виконкому, 

ні. Я не прошу вас фінансувати мою зарплату, ні, я цього не 

прошу. Тільки перенесення в межах кошторисів, які є в 

управліннях і відділах, тільки це. Потім затвердити ті 

програми, які не потребують фінансування. Потім ми 

переходимо до політичних питань. Я вас дуже прошу, заради 

громади, будь ласка товариство! 

Ставлю ще раз на голосування питання про повернення до 

розгляду питання про затвердження звіту за І квартал, прошу 

голосувати. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 13, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Про повернення до розгляду питання 

"Про затвердження звіту за І квартал 2017 року". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оскільки рада не голосує, я зараз пропоную зібратися всім 

депутатам в малій залі. Оголошується перерва на 10 хвилин. 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я хочу проінформувати громаду про розмову за закритими 

дверима, яка у нас відбулася. Я противник розмов за 

закритими дверима, але я готовий піти на це, щоб вирішити 

цю кризу, яка є в нашому місті. Бачить Бог, що я говорю 

правду, я вносив пропозицію депутатам, які туди зайшли, 

поговорити, але хочу сказати, що на конструктив погодилися: 

один представник Рідного міста, погодилася фракція 

"Самопоміч", звичайно Укроп, Батьківщина, Свобода, були 

Толардава Л.Г., Бейгул І.С., Льовшин Н.О., Кравченко Д.М., 

Дубовик Л.І. Пропозиція моя наступна і вона незмінна - 

давайте відпустимо із «заручників» громаду нашого міста. 

Депутати, мається на увазі пані Пащенко, я розмовляв 

особисто з пані Пащенко, пару слів з пані Дубовик і 

спілкувався з пані Романенко. Вони наполягають, що їхня 

посада секретар, з пані Дубовик ми на іншу тему говорили, і 

вони хочуть обрати того, кого хочуть. Товариство! Я не 

заперечую проти голосування за відставку секретаря, за 

відставку виконкому і звільнення їх з посад, я не заперечую, 

давайте розглядати. Але давайте спочатку відпустимо 

громаду із "заручників". Нажаль, не всі депутати погодилися 



піти поговорити. Не пішов на перемовини Омельченко Т.П. зі 

своєю фракцією, не пішов на перемовини Огрохін І.М. зі 

своєю фракцію, на жаль. 

Тому, я ще раз запитую депутатів. Ми будемо зараз 

голосувати за звіт, щоб заплати трамвайному за 

електроенергію?  

Товариство! Я зараз можу оголосити перерву на 

невизначений термін і можу оголосити перерву ще раз на 10 

хвилин, я можу оголосити перерву до завтра до ранку, але ні в 

мене, ні у вас немає права тримати громаду в "заручниках". Я 

вас закликаю прийти завтра на 9 годину ранку і продовжити 

роботу цього пленарного засідання. Я закликаю всю громаду 

міста Конотоп, яка завтра після 10 години не зможе 

користуватися трамваєм, прийти завтра на 9 годині і 

продовжити роботу. Тим часом я запрошую зараз повторно 

всіх депутатів міської ради до малої зали, щоб підготуватися 

до продовження роботи нашої ради завтра на 9 годину ранку. 

Я оголошую перерву до завтра, до 9 години ранку і запрошую 

всіх депутатів до малої зали. Якщо ви будете готові зараз 

проголосувати, то я проведу сесію зараз. 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ (міський голова продовжив роботу 

пленарного засідання приблизно через 18 хвилин): 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Вам порядок денний розданий, ви з ним 

ознайомлені, тому ставлю на голосування пропозицію про 

затвердження порядку денного. 

0.1.Затвердження порядку денного VІ пленарного засідання 24 сесії міської 

ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Порядок денний у вигляді тих рішення, які були і далі: 

Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету 

на депозитах в 2018 році 

Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації 

Про затвердження площ, надання земельних ділянок 

суб'єктам господарювання згідно з виготовленою 

землевпорядною документацією 

Про затвердження площ та надання земельних ділянок 

громадянам згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією 

Про припинення прав на земельні ділянки та продовження 

терміну дії договорів оренди землі 

Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, 

скасування рішень виконкому "Про приватизацію земельних 

ділянок" 



Про внесення змін до міської програми розвитку 

електротранспорту на 2007-2017 роки 

Про внесення змін до Комплексної міської програми захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру та забезпечення 

пожежної безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 29.07.2016 (7 скликання 15 сесія) 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

Продовжила зачитувати пропозиції до порядку денного: 

Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті 

Конотоп на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської 

ради від 22.12.2016 (7 скликання 21 сесія) 

Про внесення змін до міської комплексної Програми 

підтримки фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та 

спортивних закладів містка Конотоп на 2017 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 22 грудня 2016 року 

(7 скликання 21 сесія) 

Про внесення змін до міської Програми "Про відпочинок та 

оздоровлення дітей улітку 2017 року" 

Про внесення змін до міської Програми "Молодь" на 2017 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 року (7 

скликання 21 сесія) 

Про внесення змін до міської Програми "Конкурс проектів 

інститутів громадського суспільства" на 2017 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 року (7 

скликання 21 сесія) 

Про внесення змін до Програми розвитку комунального 

підприємства Виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства на 2016-2017 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2016 (7 

скликання 5 сесія) 

Про  внесення змін до Програми підтримки та розвитку 

комунального підприємства "Банно-пральний комбінат 

Конотопської міської ради" на 2017-2018 роки, затверджена 

рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 скликання 21 сесія) 

Про внесення змін до комплексної програми "Освіта 

Конотопа" на 2014-2017 роки 

Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення на 2017-2021 роки 

Про внесення змін до Порядку використання коштів міського 

бюджету на виконання виборчих програм і доручень виборців 

Про внесення змін до Програми зайнятості населення 

м.Конотоп на період до 2017 року 

Про внесення змін до Програми інвестиційного розвитку 



м.Конотоп на період до 2020 року, затвердженої рішенням 

міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія) 

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І 

квартал 2017  року 

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І 

півріччя 2017 року 

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 

місяців 2017 року 

Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 

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) 

Про надання згоди на приєднання міста Конотоп до ініціативи 

Європейського Союзу "Мери за економічне зростання" 

Про затвердження містобудівної документації 

Про включення об'єкту комунальної власності до Переліку 

об'єктів, що підлягають приватизації 

Про прийняття до комунальної власності та передачу на 

обслуговування Конотопському відділенню ПАТ "Сумигаз" 

газопроводів 

Про затвердження Статуту комунального підприємства 

"Муніципалітет" в новій редакції 

Про затвердження Порядку розгляду електронних петицій у 

Конотопській міській раді 

Про затвердження Положення про загальний відділ міської 

ради 

Про затвердження складу присяжних 

Про структуру та чисельність виконавчих органів 

Конотопської міської ради Сумської області 

Про затвердження голови постійної комісії міської ради 

Про придбання у власність територіальної громади м.Конотоп 

нежитлових будівель та споруд по 1 провул. вул.Рябошапка, 6 

в м.Конотоп 

Про затвердження Положення про відділ комунального майна 

Конотопської міської ради Сумської області у новій редакції 

Про продовження терміну дії договорів позички 

(безоплатного користування) майна 

Про надання згоди на прийняття з державної власності до 

комунальної власності територіальної громади м.Конотоп 

адміністративної будівлі по вул.Братів Лузанів, 43 та гаражу 

на пл.Ярмарковій, 12 в м.Конотоп 

Про надання згоди на передачу у державну власність 

Міністерства оборони України з комунальної власності 



територіальної громади м.Конотоп колишнього військового 

майна 

Про включення об`єктів до Переліку майна, що рішеннями 

Конотопського міськрайонного суду визнано спадщиною 

відумерлою, та підлягають продажу 

Про надання дозволу на продаж частки житлового будинку по 

вул.Рокосовського, 46 в м.Конотоп 

Про затвердження Положення про сектор міської ради з 

питань охорони здоров'я та праці 

Про зміни до міської цільової соціальної програми "Охорона 

здоров'я жителів м.Конотоп на 2016-2018 роки 

Про управління соціального захисту населення Конотопської 

міської ради 

Про затвердження Положення про Конотопський міський 

центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Про затвердження Положення про управління економіки 

Конотопської міської ради Сумської області в новій редакції 

Про затвердження Положення про відділ земельних ресурсів 

Конотопської міської ради 

Про затвердження Положення про відділ міської ради по 

роботі із суб'єктами підприємницької діяльності 

Про затвердження плану діяльності Конотопської міської 

ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік 

Про внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2014 

"Про реалізацію у місті засад державної регуляторної 

політики" (6 скликання 52 сесія)Про внесення змін до 

Програми підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва у м.Конотоп на 2017-2018 роки 

Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції 

ГУНП в Сумській області та керівника Конотопської місцевої 

прокуратури Сумської області про розслідування 

кримінального впровадження за фактом бандитських дій 

депутата Конотопської міської ради сьомого скликання Кирія 

О.В. щодо побиття депутатів Конотопської міської ради під 

час  пленарного засідання 30.09.2017 

Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції 

ГУНП в Сумській області та керівника Конотопської місцевої 

прокуратури Сумської області про розслідування 

кримінального впровадження за фактом побиття депутата 

Конотопської міської ради Тягнія С.М. 

Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції 

ГУНП в Сумській області та керівника Конотопської місцевої 

прокуратури Сумської області про розслідування 



кримінального впровадження за фактом вчинення 

протиправних дій депутатом Конотопської міської ради 

Льовшин Н.О. 

Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції 

ГУНП в Сумській області та керівника Конотопської місцевої 

прокуратури Сумської області про розслідування 

кримінального впровадження за фактом побиття працівника 

Конотопської центральної міської бібліотеки Горбенко В.В. 

Про розгляд відповіді на депутатський запит Огрохіна І.М. від 

30.09.2017 

Про розгляд відповіді на депутатський запит Сизон Т.А. від 

30.09.2017 

Про розгляд відповіді на депутатський запит Гланца В.А. від 

30.09.2017 

Про розгляд електронної петиції від 29.09.2017 

№1556-КО/01-26 "Про дострокове припинення повноважень 

міського голови міста Конотоп Артема Семеніхіна". 

(Ініціатор Панченко І.А.) (розпорядження міського голови від 

06.10.2017 №319-ОД "Про розгляд електронних петицій") 

Про розгляд електронної петиції від 06.10.2017 

№1583-КО/01-26 "Про підтримку Конотопському міському 

голові Семеніхіну А.Ю. та вимогу розпуску Конотопської 

міської ради". (Ініціатор Оселедець А.П.) (розпорядження 

міського голови від 06.10.2017 №319-ОД "Про розгляд 

електронних петицій" 

Про затвердження кількісного складу виконавчого комітету 

Конотопської міської ради 

Про затвердження персонального складу виконавчого 

комітету міської ради, заступників міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами 

виконкому 

Про внесення змін до регламенту Конотопської міської ради 7 

скликання 

Про роботу і фінансування з міського бюджету засобів 

масової інформації в м.Конотоп за 2016-2017 роки 

Про дострокове припинення повноважень секретаря 

Конотопської міської ради 

Це всі питання, які є, вони вам роздані.СЕМЕНІХІН: 

Пропозиції депутатів враховані. 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

Олена Юріївна! Вчора відбулася комісія, регламентна. Чи не 

могли б Ви зачитати протокол? Ознайомте депутатів з 

протоколом комісії. 

Багрянцева  Згідно чинного законодавства комісію, постійну, депутатську 



Олена Юріївна скликає голова комісії. 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

Голова був відсутній на зв'язку. Ми зібралися без нього. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Він вас не скликав на комісію. 

Льовшин  

Наталя 

Олександрівна 

Я наполягаю, зачитайте протокол комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це порушення законодавства і тому цей протокол не є 

дійсним. Ми не можемо приймати до уваги цей протокол, 

тому що він не є дійсним, голова не збирав комісії. Це перше. 

Друге. Одного із членів комісії не було в місті, а ви підпис 

поставили. Це доказ того, що це підробка документів. 

Клименко  

Іван Григорович 

 

Шановні депутати, які підписали цей протокол. Скажіть будь 

ласка, хто там головуючий був на цій комісії, розглядав 

юридичний відділ цей протокол чи не розглядав?  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це регламентна комісія і ви там зробили пропозиції по 

регламенту міської ради. 

 Обговорення питання. 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

Товариство! Я ставлю зараз на голосування затвердження 

порядку денного, в якому враховані пропозиції депутатів 

міської ради. Прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного VІ 

пленарного засідання 24 сесії міської ради. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Артем Юрійович! Я хотів би показати всім нам і теж, щоб всі 

зрозуміли, нам надали додаткові матеріали. Надали? Надали. 

Знайдіть будь ласка на якій сторінці стоять підписи 

відповідальних осіб міської ради, юриста, немає жодного 

підпису. І ви пропонуєте нам все це робити. Де відповідальні 

особи, які за це відповідають? На пропозиціях, що ви нам 

надали, немає жодного підпису. Хто і як готував? І вони нам 

на стіл покладені в 9 годин. 

Яременко 

Наталія 

Анатоліївна 

 

В додаткових матеріалах, які були роздані вчора, там були 

викладені рішення із земельних питань, які в попередніх 

матеріалах були всі завізовані. В додаткові ті питання, які 

надійшли в додаткових матеріалах, ввійшли пункти, які 

дійсно на момент друку рішень сесії, були не всіма 

посадовими особами завізовані. Хочу також зазначити, що на 

сьогоднішній день в вимогах регламенту щодо обов'язковості 

друкувати листків погодження рішень немає. Це було  

внесено тільки в пропозиції до змін до регламенту, які 



пропонуються розглянути сьогодні на сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Скільки коштів ми витратили на друк цих матеріалів на даний 

момент? Це вже більше 80 тис.грн. 

Яременко 

Наталія 

Анатоліївна 

102 тис.грн. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

102 тис.грн.! Якщо друкувати додаткові сторінки - це 

додаткові видатки. Це пачки і тони паперу. Якщо когось 

цікавить хто завізував рішення, то  ви можете з ними 

ознайомитися.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! У нас кожне пленарне засідання проблема з 

порядком денним. Тому після пленарного засідання 30 

листопада, 1 грудня, я, як депутат Конотопської міської ради, 

направив депутатське звернення на Ваше ім'я та ім'я 

секретаря Конотопської міської ради щодо визначення 

порядку денного 24 сесії. Згідно Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" і Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" я отримав відповідь на звернення 

щодо включених питань до порядку денного 24 сесії. 

Виконавчий комітет Конотопської міської ради розглянув 

Ваше звернення щодо надання інформації про включені 

питання до порядку денного 24 сесії міської ради та 

повідомляє: до порядку денного 24 сесії міської ради 

протягом березня - травня 2017 року були включені і 

нерозглянуті на пленарних засіданнях 24 сесії міської ради 

наступні питання… І тут 16 питань. Є пропозиція Ваша, як 

міського голови, вона не була підтримана радою. Є висновок 

регламентної комісії і є право депутата міської ради. Я, як 

депутат міської ради, згідно висновку регламентної комісії 

пропоную розглянути ті питання порядку денного, які у нас 

затверджені 24 сесією і згідно відповіді на моє депутатське 

звернення, підписане секретарем Конотопської міської ради 

Багрянцевою О.Ю. І друге. Повернутися до формування 

порядку денного і розглянути першим питанням питання про 

звільнення заступників міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради та керуючого справами виконкому і 

другим питанням, також включити його до порядку денного і 

розглянути його другим питанням - питання про дострокове 

припинення повноважень секретаря Конотопської міської 

ради 7 скликання. І потім всі інші питання ми розглядаємо, 

працюємо до 12 години чи до 5 години ранку. Це моя 

пропозиція, прошу поставити на голосування. 

Огрохін Артем Юрійович! І що стосується трамвайного управління. 



Іван Миколайович 

 

Ви, як господарник не хочете приймати рішення, я даю ще 

одну підказку. У нас на рахунках управління економіки 

сьогодні знаходиться 2 млн.грн., які не використані. Тому 

прохання і до Коваленко і до фінансистів, підготуйте рішення, 

що якщо ці гроші не використані, то з коду на код перекиньте 

для оплати електроенергії і не робіть, будь ласка, проблем, які 

хочете створити. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Пояснюю те, що кошти, які знаходяться на рахунках в 

управлінні економіки - 2 млн.грн., це є статутний фонд КП 

"КТУ". Це перше. І тут не з коду на код, ту потрібно 

приймати цілий комплекс рішень. Якщо Ви хочете забрати у 

трамвайного 2 млн.грн. за які вони будуть розвиватися, то це 

Ваше право як депутата.  

Повідомив, що пропозиції Омельченка Т.П. включені до 

порядку денного. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Згідно чинного законодавства, щоб достроково припинити 

повноваження секретаря міської ради потрібне таємне 

голосування, треба оголосити перерву, поготуватися, це знову 

зайвий час, навіщо тримати громаду в "заручниках". У нас 66 

питань. Ви думаєте ми встигнемо їх розглянути? Тому я 

підтримую головуючого. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Давайте зробимо так. Я прошу підійти до мене представників 

управління економіки, фінансового управління і оргвідділу 

(радяться).   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Попрохав Дубовик Л.І., як юриста, прокоментувати слова 

Огрохіна І.М. щодо коштів управління економіки, взяти 

кошти зі статутного фонду і перекинути їх на 

електроенергію. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Я можу сказати, що просто так зменшити статутний капітал 

не можна, а гроші взяти і тратити, то дивлячись на що. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

На електроенергію можна витратити кошти? 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Артем Юрійович! Мені складно відповідати на запитання. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

 

Артем Юрійович! Те що не можна, є статті Закону, давайте 

прочитаємо і побачимо можна чи не можна. На різному 

виробництві можна використовувати будь куди статутний 

капітал, так як прописано в статуті. Значить дві статті - стаття 

Закону, де написано, що не можна це робити і сам статут. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Прошу державному реєстратору прокоментувати. Скільки 

триватиме процедура зменшення статутного капіталу? 

Цап 

Юрій Олексійович 

Процедура зменшення статутного капіталу одним днем не 

проводиться. По перше, подається заява, після цього 



 повідомляються кредитори і тільки після цього можна 

зменшити статутний капітал.  

Обговорення питання. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Коваленко, я прошу принести статут КТУ, 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я прошу вас відректися від своїх політичних амбіцій. І я на 

виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", а також на виконання регламенту міської ради 

включив до порядку денного ті питання, які ви просили 

включити. Друге. Поки принесуть нам зараз статут, я хочу ще 

раз до всіх вас звернутися: припиніть політичні інтриги і 

політичні ігри. Працюйте заради інтересів громади. Якщо ви 

далі будете продовжувати подібну поведінку, я оголошу 

перерву і буду знаходитися тут в приміщенні міської ради до 

тих пір поки ви не вирішите попрацювати на громаду, а потім 

зайнятися політикою... Зараз принесуть статут трамвайного і 

потім буде перерва поки ви не скажете мені, що ви готові 

попрацювати спочатку на громаду, а потім зайнятися 

політикою.  

Льовшин 

Наталя 

Олександрівна 

 

Артем Юрійович! Ми зараз говоримо одне і те саме, але 

різними словами. Я ще раз хочу наголосити, що є питання, які 

відображені в протоколі комісії, які вже включені до порядку 

денного раніше. Тому їх потрібно розглянути першочергово. 

Інші питання, що є в цій пропозиції, за висновком комісії, 

останній пункт №19: можуть бути включені шляхом 

голосування за кожне питання окремо. І я Вам даю чесне 

слово, що запитання №55 особисто я проголосую, тому що 

хочу почути звіт. Ще раз, 16 питань, які вже включені. а 

також решта питань включаються окремо.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я вам ще раз кажу. Вирішуєте питання громади, фінансуєте 

трамвайне управління, земельні питання і тоді на кінець 

кадрові і політичні питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Дивіться. Те, що мені підказують фахівці, ще треба звичайно 

довивчити, то не можна використовувати кошти статутного 

фонду в даному випадку на електроенергію для того, щоб 

точно визначитися, їм потрібний час, десь приблизно хвилин 

40 чи година. Для того, щоб зараз спробувати вийти із 

ситуації по електроенергії, нам потрібно 322 тис.грн., це щоб 

закрити жовтень. Тоді можна звернутися з проханням не 

вимикати світло для трамвайного. Буде заборгованість за 

листопад 370 тис.грн. Є кілька варіантів, в тому числі і 

резервний фонд, про який я б не хотів говорити. Тому зараз 

надійшла пропозиція від голови регламентної комісії: для 



того, щоб дати юристам зараз попрацювати зі статутом, щоб 

визначитися звідки ми візьмемо гроші, за ініціативою Сахна 

О.О., я оголошую перерву на 1 годину. Спочатку мікрофон 

Тягнію С.М, 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

Шановні депутати! Стосовно статутного фонду КП "КТУ". Я 

хочу вам нагадати, що на початку 2017 року, коли виділялися 

кошти про які зараз йде мова, були дуже великі дискусії і 

щодо необхідності збільшення статутного капіталу в даному 

підприємстві. Навіщо ми тоді його збільшували? Нам тоді 

фахівці сказали, що нам необхідні ці кошти і іншого способу 

ніж збільшення статутного капіталу на дані потреби, їх немає. 

Тобто, ми прийняли рішення, свідомо збільшили статутний 

капітал, виділили кошти, не освоїли їх, не закрили потребу 

підприємства, а тепер перекидаємо з однієї статті на інші, і 

закриваємо ті статті з яких ми можемо спокійно виділити 

кошти без будь яких витрат. Дякую.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Перерва 1 година. Через годину збираємося в залі. 

(Оголошено перерву о 13 годині 7 хвилин). 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

 Міський голова провів реєстрацію о 14:13:15 (зареєстровано 

11 депутатів). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Чекаю 1 хвилину. 

 Міський голова провів повторну реєстрацію о 14:14:58 

(зареєстровано 11 депутатів) 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У зв'язку із тим, що відсутній кворум, продовження засідання 

21 числа о 14 годині. Всім дякую! Слава Україні! 

 

Відповідно до розпорядження міського голови від 20.12.2017 №408-ОД «Про 

продовження VІ пленарного засідання двадцять четвертої сесії Конотопської 

міської ради сьомого скликання» продовження роботи 6 пленарного засідання 

заплановано на 21.12.2017 о 14.00. 

21.12.2017 

14.00 

Велика зала 

міської ради 

Пленарне засідання не відбулося, у зв’язку з відсутністю 

кворуму. Присутні 8 депутатів. 

Присутній міський голова Семеніхін А.Ю., а також  

депутати:  

Багрянцева О.Ю., Бейгул І.С., Лиманчук Є.В., Максименко 

О.М., Марченко Ю.М., Клименко І.Г., Тягній С.М., Ульянченко 

О.Ф. 

 

 

 

 



Шосте пленарне засідання 24 сесії міської ради  
 

м.Конотоп 

від 22.12.2017, 10:00    

 

 

Усього депутатів:   37 (36 депутатів та міський голова). 

Присутні на сесії:   31 (список додається) 

Запрошених:    __ (список додається) 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! В залі присутні: Войцеховський Борис 

Олександрович, т.в.о. начальника відділу поліції головного 

управління Національної поліції в Сумській області; Сегида 

Сергій Миколайович, керівник Конотопської місцевої 

прокуратури; депутати обласної ради - Сердюк Олена 

Борисівна та Биркун Микола Борисович. 

Також присутні заступники міського голови, керівники 

управлінь та відділів міської ради, засоби масової інформації 

та представники громадськості. Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Згідно з реєстрацією із 36 депутатів на сесії присутні 29 

депутатів. 

Хвилина мовчання за загиблими за волю України. 

Виконується Державний Гімн України. 
 

№ 

з/ч 

Пропозиції до порядку денного 6 пленарного засідання 24 сесії міської 

ради 7 скликання, 22.12.2017 

1.  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік щодо перерозподілу 

коштів до міської програми розвитку електротранспорту на 2007-2017 роки 

2.  Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах 

в 2018 році 

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 виконкому та міської ради, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

8.  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки 



9.  Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 

скликання 21 сесія) 

10.  Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

містка Конотоп на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22 

грудня 2016 року (7 скликання 21 сесія) 

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

дітей улітку 2017 року» 

12.  Про внесення змін до міської Програми «Молодь» на 2017 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 року (7 скликання 21 

сесія) 

13.  Про внесення змін до міської Програми «Конкурс проектів інститутів 

громадського суспільства» на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради 

від 22.12.2016 року (7 скликання 21 сесія) 

14.  Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2016 (7 

скликання 5 сесія) 

15.  Про  внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Банно-пральний комбінат Конотопської міської ради» на 

2017-2018 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 

скликання 21 сесія) 

16.  Про внесення змін до комплексної програми «Освіта Конотопа» на 

2014-2017 роки 

17.  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки 

18.  Про внесення змін до Порядку використання коштів міського бюджету на 

виконання виборчих програм і доручень виборців 

19.  Про внесення змін до Програми зайнятості населення м.Конотоп на період 

до 2017 року 

20.  Про внесення змін до Програми інвестиційного розвитку м.Конотоп на 

період до 2020 року, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія) 

21.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2017  

року 

22.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 

року 

23.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 

року 

24.  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 

25.  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) 

26.  Про надання згоди на приєднання міста Конотоп до ініціативи 

Європейського Союзу «Мери за економічне зростання» 

27.  Про затвердження містобудівної документації 

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

підлягають приватизації 

29.  Про прийняття до комунальної власності та передачу на обслуговування 

Конотопському відділенню ПАТ «Сумигаз» газопроводів 

30.  Про затвердження Статуту комунального підприємства «Муніципалітет» в 

новій редакції 

31.  Про затвердження Порядку розгляду електронних петицій у Конотопській 

міській раді 

32.  Про затвердження Положення про загальний відділ міської ради 

33.  Про затвердження складу присяжних 

34.  Про структуру та чисельність виконавчих органів Конотопської міської 

ради Сумської області 

35.  Про затвердження голови постійної комісії міської ради 

36.  Про придбання у власність територіальної громади м.Конотоп нежитлових 

будівель та споруд по 1 провул. вул.Рябошапка, 6 в м.Конотоп 

37.  Про затвердження Положення про відділ комунального майна 

Конотопської міської ради Сумської області у новій редакції 

38.  Про продовження терміну дії договорів позички (безоплатного 

користування) майна 

39.  Про надання згоди на прийняття з державної власності до комунальної 

власності територіальної громади м.Конотоп адміністративної будівлі по 

вул.Братів Лузанів, 43 та гаражу на пл.Ярмарковій, 12 в м.Конотоп 

40.  Про надання згоди на передачу у державну власність Міністерства оборони 

України з комунальної власності територіальної громади м.Конотоп 

колишнього військового майна 

41.  Про включення об`єктів до Переліку майна, що рішеннями Конотопського 

міськрайонного суду визнано спадщиною відумерлою, та підлягають 

продажу 

42.  Про надання дозволу на продаж частки житлового будинку по 

вул.Рокосовського, 46 в м.Конотоп 

43.  Про затвердження Положення про сектор міської ради з питань охорони 

здоров’я та праці 

44.  Про зміни до міської цільової соціальної програми «Охорона здоров’я 

жителів м.Конотоп на 2016-2018 роки 

45.  Про управління соціального захисту населення Конотопської міської ради 

46.  Про затвердження Положення про Конотопський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

47.  Про затвердження Положення про управління економіки Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції 



48.  Про затвердження Положення про відділ земельних ресурсів Конотопської 

міської ради 

49.  Про затвердження Положення про відділ міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької діяльності 

50.  Про затвердження плану діяльності Конотопської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2018 рік 

51.  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2014 «Про реалізацію 

у місті засад державної регуляторної політики» (6 скликання 52 сесія) 

52.  Про розгляд електронної петиції від 11.12.2017 №1885-КО/01-26 «Про 

підтримку вимог електронної петиції» 

53.  Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівною 

документацією на 2018-2022 роки 

54.  Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2017 рік 

55.  Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2018 рік 

56.  Про затвердження Програми «Освіта Конотопа на 2018-2021 роки» 

57.  Про затвердження міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів 

міста Конотоп на 2018 рік 

58.  Про затвердження міської Програми виплати винагород спортсменам і 

тренерам м.Конотопу з олімпійських, не олімпійських, параолімпійських та 

дефолімпійських видів спорту на 2018 рік 

59.  Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2018 рік 

60.  Про затвердження міської Програми «Конкурс проектів інститутів 

громадського суспільства» на 2018 рік 

61.  Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення 

дітей улітку 2018 року» 

62.  Про Програму зайнятості населення міста Конотоп на 2018-2020 роки 

63.  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки 

64.  Про затвердження Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2018 рік 

65.  Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 

2018 рік 

66.  Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації населення 

на 2018 рік 

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

підприємництва у м.Конотоп на 2017-2018 роки 

68.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2017-2018 роки 

69.  Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотопа на 2018 рік 



70.  Про міський бюджет на 2018 рік 

71.  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом бандитських дій 

депутата Конотопської міської ради сьомого скликання Кирія О.В. щодо 

побиття депутатів Конотопської міської ради під час  пленарного засідання 

30.09.2017 

72.  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом побиття 

депутата Конотопської міської ради Тягнія С.М. 

73.  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом вчинення 

протиправних дій депутатом Конотопської міської ради Льовшин Н.О. 

74.  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом побиття 

працівника Конотопської центральної міської бібліотеки Горбенко В.В. 

75.  Про розгляд відповіді на депутатський запит Огрохіна І.М. від 30.09.2017 

76.  Про розгляд відповіді на депутатський запит Сизон Т.А. від 30.09.2017 

77.  Про розгляд відповіді на депутатський запит Гланца В.А. від 30.09.2017 

78.  Про розгляд електронної петиції від 29.09.2017 №1556-КО/01-26 «Про 

дострокове припинення повноважень міського голови міста Конотоп 

Артема Семеніхіна». (Ініціатор Панченко І.А.) (розпорядження міського 

голови від 06.10.2017 №319-ОД «Про розгляд електронних петицій») 

79.  Про розгляд електронної петиції від 06.10.2017 №1583-КО/01-26 «Про 

підтримку Конотопському міському голові Семеніхіну А.Ю. та вимогу 

розпуску Конотопської міської ради». (Ініціатор Оселедець А.П.) 

(розпорядження міського голови від 06.10.2017 №319-ОД «Про розгляд 

електронних петицій») 

80.  Про затвердження кількісного складу виконавчого комітету Конотопської 

міської ради 

81.  Про затвердження персонального складу виконавчого комітету міської 

ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, керуючого справами виконкому 

82.  Про внесення змін до регламенту Конотопської міської ради 7 скликання 

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

м.Конотоп за 2016-2017 роки 

84.  Про дострокове припинення повноважень секретаря Конотопської міської 

ради 

85.  Про встановлення надбавок та скасування рішення Конотопської міської 

ради від 18.11.2015 «Про делегування повноважень міському голові щодо 



встановлення надбавок» 

86.  Про скасування пункту 3 рішення міської ради від 18 листопада 2015 року 

«Про умови оплати праці міського голови на період його повноважень» 
 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 87  Депутатський запит Толордави Л.Г.   

 0.2  Обрання члена редакційної комісії   

 0.3  Вкл.пит. до пор.ден."Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 

щодо перерозподілу коштів до міської програми розвитку електротранспорту 

на 2007-2017 роки   

 0.1  Затвердження порядку денного VІ пленарного засідання 24 сесії міської ради   

 88  Про внесення змін до Комплексної міської програми "Правопорядок на 

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

скликання 9 сесія)   

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

підлягають приватизації   

 89  Про внесення змін до умов договору купівлі-продажу незавершеного 

будівництва    

 29  Про прийняття до комунальної власності та передачу на обслуговування 

Конотопському відділенню ПАТ «Сумигаз» газопроводів   

 31  Про затвердження Порядку розгляду електронних петицій у Конотопській 

міській раді   

 32  Про затвердження Положення про загальний відділ міської ради   

 33  Про затвердження складу присяжних   

 90  Про затвердження міської Програми розвитку Конотопської 

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

2017-2021 роки   

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

дітей улітку 2017 року»   

 91  Про внесення доповнень до Плану діяльності міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2017 рік    

 26  Про надання згоди на приєднання міста Конотоп до ініціативи 

Європейського Союзу «Мери за економічне зростання»   

 83  Про роботу і фінансування з міського бюджету засобів масової інформації в 

м.Конотоп за 2016-2017 роки   

 92  Про підвищення посадових окладів педагогічних працівників на 2 тарифні 

розряди   

 93  Вкл.пит. до пор.ден. "Про розгляд електронної петиції від 11.12.2017 

№1885-КО/01-26 "Про підтримку вимог електронної петиції"   

 94  Вкл.пит. до пор.ден. "Про затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку м.Конотопа на 2018 рік"   



 95  Про надання поворотної фінансової допомоги ЖРЕП "Житлосервіс", КРЕП 

"Центральне"   

 96  Про направлення Семеніхіна А.Ю. на навчання в НАДУ при Президентові 

України   

 97  Про направлення Степанченка І.О. на навчання в НАДУ при Президентові 

України    

 52  Про розгляд електронної петиції від 11.12.2017 №1885-КО/01-26 «Про 

підтримку вимог електронної петиції»   

 1  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік щодо перерозподілу 

коштів до міської програми розвитку електротранспорту на 2007-2017 роки   

 2  Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах в 

2018 році   

 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 виконкому та міської ради, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок»   

 8  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки   

 9  Про внесення змін до Програми утримання кладовищ в місті Конотоп на 

2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 

скликання 21 сесія)   

 10  Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів містка 

Конотоп на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22 грудня 2016 

року (7 скликання 21 сесія)   

 12  Про внесення змін до міської Програми «Молодь» на 2017 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 22.12.2016 року (7 скликання 21 сесія)   

 13  Про внесення змін до міської Програми «Конкурс проектів інститутів 

громадського суспільства» на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради 

від 22.12.2016 року (7 скликання 21 сесія)   

 14  Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства на 

2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2016 (7 

скликання 5 сесія)   

 15  Про  внесення змін до Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Банно-пральний комбінат Конотопської міської ради» на 

2017-2018 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 

скликання 21 сесія)   



 16  Про внесення змін до комплексної програми «Освіта Конотопа» на 

2014-2017 роки   

 17  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки   

 18  Про внесення змін до Порядку використання коштів міського бюджету на 

виконання виборчих програм і доручень виборців   

 19  Про внесення змін до Програми зайнятості населення м.Конотоп на період 

до 2017 року   

 20  Про внесення змін до Програми інвестиційного розвитку м.Конотоп на 

період до 2020 року, затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія)   

 21  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2017  

року   

 22  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 

року   

 23  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 

року   

 24  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік   

 25  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)   

 27  Про затвердження містобудівної документації   

 30  Про затвердження Статуту комунального підприємства «Муніципалітет» в 

новій редакції   

 34  Про структуру та чисельність виконавчих органів Конотопської міської ради 

Сумської області   

 35  Про затвердження голови постійної комісії міської ради   

 36  Про придбання у власність територіальної громади м.Конотоп нежитлових 

будівель та споруд по 1 провул. вул.Рябошапка, 6 в м.Конотоп   

 37  Про затвердження Положення про відділ комунального майна Конотопської 

міської ради Сумської області у новій редакції   

 38  Про продовження терміну дії договорів позички (безоплатного 

користування) майна   

 39  Про надання згоди на прийняття з державної власності до комунальної 

власності територіальної громади м.Конотоп адміністративної будівлі по 

вул.Братів Лузанів, 43 та гаражу на пл.Ярмарковій, 12 в м.Конотоп   

 40  Про надання згоди на передачу у державну власність Міністерства оборони 

України з комунальної власності територіальної громади м.Конотоп 

колишнього військового майна   

 41  Про включення об`єктів до Переліку майна, що рішеннями Конотопського 

міськрайонного суду визнано спадщиною відумерлою, та підлягають продажу   

 42  Про надання дозволу на продаж частки житлового будинку по 

вул.Рокосовського, 46 в м.Конотоп   



 43  Про затвердження Положення про сектор міської ради з питань охорони 

здоров’я та праці   

 44  Про зміни до міської цільової соціальної програми «Охорона здоров’я 

жителів м.Конотоп на 2016-2018 роки   

 45  Про управління соціального захисту населення Конотопської міської ради   

 46  Про затвердження Положення про Конотопський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді   

 47  Про затвердження Положення про управління економіки Конотопської 

міської ради Сумської області в новій редакції   

 48  Про затвердження Положення про відділ земельних ресурсів Конотопської 

міської ради   

 49  Про затвердження Положення про відділ міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької діяльності   

 50  Про затвердження плану діяльності Конотопської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2018 рік   

 51  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2014 «Про реалізацію у 

місті засад державної регуляторної політики» (6 скликання 52 сесія)   

 53  Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівною 

документацією на 2018-2022 роки   

 54  Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2017 рік   

 55  Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2018 рік   

 56  Про затвердження Програми «Освіта Конотопа на 2018-2021 роки»   

 57  Про затвердження міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста 

Конотоп на 2018 рік   

 58  Про затвердження міської Програми виплати винагород спортсменам і 

тренерам м.Конотопу з олімпійських, не олімпійських, параолімпійських та 

дефолімпійських видів спорту на 2018 рік   

 59  Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2018 рік   

 60  Про затвердження міської Програми «Конкурс проектів інститутів 

громадського суспільства» на 2018 рік   

 61  Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей 

улітку 2018 року»   

 62  Про Програму зайнятості населення міста Конотоп на 2018-2020 роки   

 63  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки   

 64  Про затвердження Міської програми соціального захисту пільгових 

категорій населення м.Конотоп на 2018 рік   

 65  Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 2018 

рік   

 66  Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації населення на 



2018 рік   

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

підприємництва у м.Конотоп на 2017-2018 роки   

 68  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2017-2018 роки   

 69  Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотопа на 2018 рік   

 70  Про міський бюджет на 2018 рік   

 71  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом бандитських дій 

депутата Конотопської міської ради сьомого скликання Кирія О.В. щодо 

побиття депутатів Конотопської міської ради під час  пленарного засідання 

30.09.2017   

 72  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом побиття депутата 

Конотопської міської ради Тягнія С.М.   

 73  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом вчинення 

протиправних дій депутатом Конотопської міської ради Льовшин Н.О.   

 74  Звіт начальника Конотопського міського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області та керівника Конотопської місцевої прокуратури Сумської області 

про розслідування кримінального впровадження за фактом побиття 

працівника Конотопської центральної міської бібліотеки Горбенко В.В.   

 75  Про розгляд відповіді на депутатський запит Огрохіна І.М. від 30.09.2017   

 76  Про розгляд відповіді на депутатський запит Сизон Т.А. від 30.09.2017   

 77  Про розгляд відповіді на депутатський запит Гланца В.А. від 30.09.2017   

 78  Про розгляд електронної петиції від 29.09.2017 №1556-КО/01-26 «Про 

дострокове припинення повноважень міського голови міста Конотоп Артема 

Семеніхіна». (Ініціатор Панченко І.А.) (розпорядження міського голови від 

06.10.2017 №319-ОД «Про розгляд електронних петицій»)   

 79  Про розгляд електронної петиції від 06.10.2017 №1583-КО/01-26 «Про 

підтримку Конотопському міському голові Семеніхіну А.Ю. та вимогу 

розпуску Конотопської міської ради». (Ініціатор Оселедець А.П.) 

(розпорядження міського голови від 06.10.2017 №319-ОД «Про розгляд 

електронних петицій»)   

 80  Про затвердження кількісного складу виконавчого комітету Конотопської 

міської ради   

 81  Про затвердження персонального складу виконавчого комітету міської ради, 

заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керуючого справами виконкому   



 82  Про внесення змін до регламенту Конотопської міської ради 7 скликання   

 84  Про дострокове припинення повноважень секретаря Конотопської міської 

ради   

 85  Про встановлення надбавок та скасування рішення Конотопської міської 

ради від 18.11.2015 «Про делегування повноважень міському голові щодо 

встановлення надбавок»   

 86  Про скасування пункту 3 рішення міської ради від 18 листопада 2015 року 

«Про умови оплати праці міського голови на період його повноважень»   

 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! До президії надійшло 2 депутатські запити. Один 

із них зачитає секретар міської ради, а другий зачитає 

депутат, який подав цей запит - Пащенко І.О. 

Мікрофон Сизон Т.А. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Доброго дня! Я зараз звертаюся до депутата міської ради 

Багрянцевої О.Ю і відповідно рішення Конотопської міської 

ради від 14 грудня прошу її покинути трибуну і спуститися до 

сесійної зали, зайняти своє місце в сесійній залі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Невідомо, яке рішення ви там приймали, невідомо, яку 

юридичну силу воно носить. Якщо ви вважаєте, що ви праві, 

то звертайтеся до суду. На даний момент Багрянцева О.Ю. є 

секретарем і буде знаходитися в президії. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Артем Юрійович! З цього приводу у вас є весь пакет 

документів, в тому числі, якщо необхідно, надамо ще акти. 

Але Закон треба поважати і виконувати, і рішення потрібно 

виконувати. Те, що Ви з Багрянцевою О.Ю. усунулися від 

виконання своїх повноважень, не означає, що міська рада не 

мала права працювати. Тому порушень ніяких немає, 

документи у вас є, до суду звертайтеся ви. І пані Багрянцева, 

будь ласка, Ви такий же депутат, як і всі інші, сядьте в зал. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я прошу припинити всю цю політичну кашу, яку ви зараз 

починаєте, нам потрібно працювати, у нас більше 100 питань 

не розглянуто, треба працювати задля людей. Якщо ви хочете 

довести свою правоту, звертайтеся до суду.  

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Те, що я тут присутня, це ще раз свідчить про те, що я не 

самоусунулась і ваші всі акти, рішення нелегітимні, не 

законні, не дійсні, оскільки я тут, не самоусунулась.  

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Все, висловились. Олена Юріївна! Зачитайте депутатський 

запит. 

87.Депутатський запит Толордави Л.Г. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Запит надійшов від депутата міської ради Толордави Л.Г. 

 

 Шум і галас в залі. 



Багрянцева  

Олена Юріївна 

Зачитала запит: 

Запит направлений до ВРУ та до Президента України Петра 

Порошенка. Шановні депутати ВРУ та пане президенте 

України. Ми, депутати Конотопської міської ради, 

звертаємося до вас щодо якнайшвидшого та конструктивного 

реагування на останні події в країні, які суттєво збурюють 

суспільство, підривають довіру народу до органів державної 

влади та дискредитують Україну до світового співтовариства. 

В останній час світова спільнота стала свідком численних 

фактів, що завдають удару демократії в Україні та прагнення 

її народу до європейських цінностей та свободи, а саме: 

наступ Генеральної Прокуратури та СБУ на антикорупційні 

органи, намагання їх дискредитувати та знищення, репресивні 

та незаконні дії щодо опонентів влади. Самі факти 

злочинного викриття таємних агентів НАБУ, спроба усунення 

будь якими способами від керівництва цього органу пана 

Ситника, тривале політичне переслідування та затримання 

Саакашвілі є яскравим прикладом повного згортання 

боротьби стоп-корупції в Україні та розправи діючої влади з 

опозиціонерами, опонентами влади і правлячого режиму, 

руйнування незалежних антикорупційних органів, спроба їх 

підпорядкування верхівці влади та розправа над політичними 

опонентами. Це прямий крок до узурпації влади та 

встановлення авторитарного режиму. Така ситуація є 

неприпустимою в Україні, як державі, що вже стала на шлях 

реалізації європейських та світових демократичних цінностей. 

Більше того, вона може привести країну до 

непередбачуваних, катастрофічних наслідків.  

Враховуючи вище викладене, а також значний суспільний 

резонанс викликаний згаданими подіями, для забезпечення 

неухильного виконання державними органами і посадовими 

особами Конституції України, норм чинного законодавства, з 

метою захисту інтересів держави, прав людини та 

громадянина і формування демократичного суспільства 

вимагаємо: 

1.Вжити заходів щодо припинення дискредитації та знищення 

новостворених антикорупційних органів, національного 

антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури.  

2.Припинити політичне переслідування опозиційних 

політичних сил, їхніх представників, громадських активістів у 

будь-яких формах і проявах. 

3.В максимально можливі терміни прийняти Закони про 



Антикорупційний Суд і про імпічмент.  

Депутати Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування депутатський запит Толорадви Л.Г., 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 10, Проти – 0, Утрим. – 0. 

 

Ульянченко 

Оксана Федорівна 

Закликала депутатів поважати один одного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Надав слово Пащенко І.О. для оголошення депутатського 

запиту. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Повідомила, що поки Багрянцева О.Ю. буде в президії, ніяких 

запитів вона зачитувати не буде. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Повідомила, що підтримує Пащенко І.О., а запит Толордави 

Л.Г. є не законним, оскільки це немає відношення до роботи 

міської ради і вона не уповноважена втручатися в діяльність 

органів вищої влади. Тому міська рада може приймати 

запити, які можна розглянути на сесії міської ради. 

Толордава  

Леван Гівієвич 

 

Повідомив, що за два роки міська рада прийняла багато 

схожих документів до Президента України і 

Прем’єр-міністра України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це звернення, а не рішення і не втручання в роботу влади 

вищої категорії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Хочу повідомити, що вчора за 5 хвилин до кінця робочу часу 

мені в приймальню представники РЕСу принесли лист, в 

якому йде мова про відключення електричної енергії сьогодні 

о 10 годині нашому трамвайному управлінню, у зв'язку із 

заборгованістю за електроенергію. Тому, першим питанням 

буду просити вас проголосувати за виділення коштів, про 

внесення змін до бюджету в частині виділення з резервного 

фонду коштів для того, щоб трамвайне управління могло 

покрити заборгованість за електричну енергію.  

Тим часом, я обіцяв дати слово виступити кожному хто хотів 

виступити. Але, будь ласка, я прошу зараз вас дотримуватися 

взаємоповаги, регламенту. Якщо ви вважаєте, що ви десь в 

чомусь праві, а ми не виконуємо, то будь ласка, ми живемо в 

правовій державі, тут недалеко знаходиться суд, пишіть заяви, 

йдіть до суду і з'ясовуйте правду там. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ця ситуація, яка склалася - це неповага зі сторони бувшого 

секретаря міської ради до депутатського корпусу. По друге, 

Ви продовжуєте тиск на депутатський корпус і так же 

ставлячи першим питанням політичне питання, а 

звинувачуєте в цьому нас. По третє. Я вже не одне пленарне 

засідання говорю про ситуацію в трамвайному управлінні. 



Якщо ні Ви, ні працівники управління економіки не здатні 

вирішити цю ситуацію, це буде ваша політична 

відповідальність. Як міський голова може бажати, щоб 

трамвай в місті став? Гроші є, я ще раз говорю, що гроші є. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Припиніть політичні інсценуації. Хочете довести що ви праві? 

Я наприклад і громада міста вважаємо, що ви не праві. Тому 

будь ласка, ми живемо в правовій державі, звертайтеся до 

суду. А стосовно того, що ви там щось наприймали, виділяли, 

то всі ваші рішення, абсолютно всі, вони є незаконними. Ви 

маєте юристів, то дайте їм завдання розібратися, зокрема, в 

питанні чи є повноваження у ради відправляти у відставку чи 

позбавляти повноважень моїх заступників? Не маєте! Ви 

маєте право тільки затверджувати моє розпорядження про їх 

звільнення! А розпорядження моє про їх звільнення не було, 

тому що це люди дійсно на своїх місцях і вони не дають вам 

красти. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Хочу звернутися до Тараса Павловича і всіх депутатів. 

Скажіть будь ласка, виборці на ваших округах користуються 

трамваєм? Я розумію, що ви всі на машинах, але ваші виборці 

користуються трамваєм. Подивіться, скільки в час пік їде 

людей. Мої виборці користуються трамваєм і я буду 

голосувати за виділення коштів на трамвай. Щодо моєї 

посади. Ви зараз вимагаєте, щоб я порушила Закон, ви 

написали, що я самоусунулась. Те, що я зараз знаходжуся тут, 

підтверджує, що ваші рішення незаконні, ніхто не 

самоусунувся, тому, будь ласка, не тисніть і не вимагайте 

порушувати Закон. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Присутність депутата Багрянцевої О.Ю. в президії робить всі 

рішення сьогоднішньої ради незаконними. Люди, які 

отримують землю, будуть потім всі йти до суду і там їх 

узаконювати. Тобто, зараз міський голова з неповагою 

відноситься до громади міста, за раніш знаючи, що рішення 

ради будуть незаконними. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Шановна громада! Що відбулося? Міський голова на 

попередньому пленарному засіданні оголосив перерву до 

вчорашнього дня другої години. Вчора депутати не прийшли 

на це засідання, але вони провели своє в закритому режимі, 

зібралися купкою в 20 чоловік, обрали головуючого і 

проголосували незаконно за ряд питань. Справа в тому, що 

чинним законодавством України передбачено, що 

головуючим на сесії є міський голова. Оскільки, навіть це 

була не сесія, а 6 пленарне засідання і всі 6 пленарних 

засідань головував міський голова Семеніхін А.Ю., отже і 



головуючим мав бути він. Це згідно Закону. А депутати 

обрали свого головуючого незаконно, тому і відповідно їх 

рішення є незаконними. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Олена Юріївна! Ви зараз самозванка і я підтверджую слова 

Сизон Т.А. 

 Шум і галас в залі. 

Клименко  

Іван Григорович 

 

Шановна громадо! Ці депутати вчора не прийшли на 

пленарне засідання, а сьогодні прийшли і хочуть зірвати 

сесію, не дати вирішити земельні питання, не дати вирішити 

питання електроенергії КТУ і так далі.  

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Я закликаю всіх депутатів залишити всі політичні репресії. 

Якщо ви хочете проголосувати за відставку секретаря міської 

ради, ми проголосуємо. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Спробуйте зробити це в законний спосіб. 

 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

У нас в порядку денному 86 питань, ми тут будемо сидіти не 

одну добу, давайте знімати секретаря після всіх цих 86 

питань.  

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Тетяна Анатоліївна! Ви сказали, що хочете зняти секретаря з 

посади, щоб зекономити бюджетні кошти. Так я хочу 

повідомити, що ми вже втратили 1 млн.грн., оскільки в 

матеріалах сесії виносився проект рішення про розміщення 

депозитних коштів, наших бюджетних, в банку. Оскільки 

депутати не проголосували за це, ми за цей місяць втратили 1 

млн.грн. Громадо, вони хочуть зекономити на моїй зарплаті, а 

ми вже втратили 1 млн.грн. завдяки політичним іграм. Ви вже 

загралися, депутати. 

 Шум і галас в залі. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Зачитала депутатам статтю 8 Закону України "Про 

статус депутатів місцевих рад" щодо етики депутатів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Переходимо до розгляду порядку денного. 

 

 Шум і галас в залі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Продовжуємо роботу. До складу редакційної комісії 6 

пленарного засідання було обрано Лиманчука Євгенія 

Володимировича та Завгороднього Сергія Івановича. Прошу 

обраних депутатів зайняти свої місця. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Повідомив, що погано себе почуває і не зможе бути в 

редакційній комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які пропозиції до реакційної комісії. 

 

Омельченко 

Тарас Павлович 

Повідомив, що не буде редакційної комісії, поки Багрянцева 

О.Ю. буде в президії. 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Чому ви ставите зараз громаду міста в "заручники"?... 

У зв'язку із тим, що  Завгородній С.І. відмовився приймати 

участь, у зв'язку зі своїм станом здоров'я, в роботі 

редакційної комісії, запропонував включити до складу 

редакційної комісії Огрохіна І.М. 

 

0.2.Обрання члена редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Хто за те, щоб обрати членом редакційної комісії Огрохіна 

І.М., прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 9, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Обрання члена редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Кирія О.В. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Обрання члена редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Омельченка 

Т.П. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 9, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Обрання члена редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Сизон Т.А. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Обрання члена редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Могиленка 

П.А. 

Могиленко 

Павло Арвитович 

Самовідвід. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Білоус І.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 9, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Обрання члена редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Назаренка 

І.М. 

Назаренко 

Ігор Михайлович 

Самовідвід. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Паламарчук 

Т.М. 

Паламарчук 

Тамара Михайлівна 

Самовідвід. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Дубовик Л.І. 

 

Дубовик 

Любов Іванівна 

Взяла самовідвід. 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Юрченка 

О.В. 

Юрченко 

Олександр 

Володимирович 

Самовідвід. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Демеху Н.І. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Обрання члена редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Льовшин 

Н.О. 

Льовшин 

Наталя 

Олександрівна 

Взяла самовідвід. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Кравченка 

Д.М. 

Кравченко 

Дмитро 

Миколайович 

Взяв самовідвід. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Сахна О.О. 

Сахно 

Олександр 

Олександрович 

Взяв самовідвід. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Романенко 

Н.А. 

Романенко 

Наталія Андріївна 

Самовідвід. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Пащенко 

І.О. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Обрання члена редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Яременка 

В.Р.  

Яременко 

Володимир 

Романович 

Самовідвід. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Бібика В.В. 

 

Бібик 

Віталій 

Володимирович 

Взяв самовідвід. 

Семеніхін  Запропонував обрати членом редакційної комісії Максименка 



Артем Юрійович О.М. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Самовідвід. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Клименка 

І.Г.  

Клименко 

Іван Григорович 

Самовідвід. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Ульянченко 

О.Ф.  

Ульянченко 

Оксана Федорівна 

Самовідвід. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Толордаву 

Л.Г. 

Толордава 

Леван Гівієвич 

Самовідвід. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оголосив перерву на 5 хвилин. 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Продовжуємо роботу. Пропозиція обрати членом редакційної 

комісії Марченка Ю.М. 

Марченко 

Юрій Миколайович 

Самовідвід. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Запропонував обрати членом редакційної комісії Тягнія С.М. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

Самовідвід. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я прошу оргвідділ і юристів роз'яснити, чи можемо ми 

продовжити роботу сесії, якщо у нас немає сформованої 

редакційної комісії. 

 Депутати пропонують Багрянцеву О.Ю. до складу 

редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Багрянцева О.Ю. немає права, вона секретар міської ради. 

 

Яременко 

Наталія 

Анатоліївна 

Згідно регламенту для роботи сесії обирається редакційна 

комісія. Склад її і чисельність затверджується на пленарному 

засіданні. Якщо сесія прийме рішення, що ви можете 

працювати без редакційної комісії, приймайте так. 

 Обговорення питання. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Попрохала юристів надати роз'яснення. 

Коваль Підтримала Яременко Н.А. в тому, що повинна бути 



Анна Валеріївна 

 

редакційна комісія, а також повідомила, що в Законі України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" згадок про 

редакційну комісію немає. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Без неї не можна вести сесію?  

Коваль 

Анна Валеріївна 

Звичайно. Якщо будуть якість поправки до рішень, то хто їх 

буде записувати? Тому ті рішення будуть незаконними. 

 Обговорення питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оголосив перерву на 10 хвилин для вивчення цього питання.  

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Продовжуємо роботу. Ми зараз вивчили законодавство. 

Оскільки у нас на попередньому пленарному засіданні було 

обрано членів редакційної комісії і депутат, який є членом 

редакційної комісії присутній тут, то він за замовчуванням є 

членом цієї редакційної комісії. Інших рішень, щоб вивести 

його зі складу цієї редакційної комісії у нас немає. Тому 

редакційна комісія у складі двох депутатів - Лиманчука Є.В. і 

Завгороднього С.І. продовжує роботу. Це так говорить Закон. 

Тому я прошу Завгороднього С.І. зайняти місце в редакційній 

комісії, або якщо Вам зле, то викликаємо швидку допомогу. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Я ще раз повторюю, що мені зле. Якщо потрібно викликати 

швидку, то давайте її викличемо. 

 Обговорення питання щодо надання допомоги Завгородньому 

С.І. 

Вирішили не викликати швидку. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тоді продовжуємо роботу. Члени редакційної комісії у нас 

присутні. Якщо Завгородній С.І. не хоче займати своє місце в 

редакційній комісії, то нічого страшного, будуть працювати з 

Лиманчуком Є.В. паралельно. Тобто, далі працювати наше 

пленарне засідання може. 

 Депутати вигукують що не може. 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

 

Шановні депутати! Нагадую. У вас є не лише права, а й 

обов'язки. Депутат зобов'язаний брати участь в роботі ради. 

 Шум і галас в залі. 

0.3.Вкл.пит. до пор.ден. «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 

щодо перерозподілу коштів до міської програми розвитку електротранспорту 

на 2007-2017 роки». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Перше питання у нас по трамвайному. 

Максименко 

Олександр 

Артем Юрійович! Шановні депутати! Вчора в трамвайному 

парку відбулося свято - 68 років трамваю. Давайте 



Михайлович допоможемо нашому парку. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Надав слово Кошевецькій В.П. з питання "Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік щодо перерозподілу коштів 

до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2017 роки". 

Кошевецька 

Валентина 

Павлівна 

Надійшла пропозиція від головного розпорядника коштів - 

управління економіки щодо виділення коштів на трамвайне 

управління на виплату заробітної плати 511,2 тис.грн. і на 

оплату електроенергії за попередній період, який є вже із 

заборгованістю. Тому ми підготували проект рішення про 

перенесення коштів із резервного фонду на програму 

підтримки трамвайного управління. Проект рішення із 

витягом із таблиць ми вам надали. Пропонується перенесення 

із резервного фонду 1 млн. 100 тис.грн. на програму 

підтримки електротранспорту. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ставлю на голосування пропозицію, щоб 

включити даний проект рішення до порядку денного, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 10, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Вкл.пит. до пор.ден. «Про внесення 

змін до міського бюджету на 2017 рік щодо перерозподілу 

коштів до міської програми розвитку електротранспорту 

на 2007-2017 роки». 

 

0.1.Затвердження порядку денного VІ пленарного засідання 24 сесії міської 

ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Переходимо до затвердження питань порядку 

денного VI пленарного засідання 24 сесії міської ради. Вам 

надані матеріали сесії, які планувалось винести на 6 пленарне 

засідання 25 листопада та пленарне засідання 30 листопада, 

додаткові матеріали із земельних питань, а також матеріали, 

які були надруковані на 22 грудня. Пропозиції до порядку 

денного сьогоднішнього пленарного засідання вам роздані. 

Хто за те, щоб затвердити порядок денний VІ пленарного 

засідання 24 сесії міської ради відповідно до наданих 

пропозицій в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 9, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного VІ 

пленарного засідання 24 сесії міської ради. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я ще раз офіційно від більшості депутатського корпусу 

заявляю, що на рахунках і трамвайного управління, і 

управління економіки є кошти. Але у нас є інформація, що за 

три дні до нового року управління економіки хоче 



використати ці кошти не для оплати електроенергії, не для 

оплати заробітної плати. Тому, вирішення питання тут не 

потребує рішення сесії, а потребує одне: сьогодні, Ви як 

міський голова, звільняєте з посади начальника управління 

економіки Гапєєву Л.А., призначаєте туди відповідальну 

особу і за два дні ця особа вирішує питання. Ми не дамо вам 

зупинити наш конотопський трамвай. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Людмила Анатоліївна! Чи правда те, що говорить Тарас 

Павлович, що Ви хочете діти кудись 2 млн.грн.? 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Шановний Тарас Павлович! Ви можете мене звільняти хоч 

тисячу разів, але є рішення сесії, яким визначено напрямки 

використання даних коштів. Про ті кошти, які Ви балакаєте, 2 

млн.грн., вони виділені на статутний фонд. Вони можуть 

виключно на капітальні видатки йти. Коли їх виділяли, була 

розмова і було в пояснювальній записці, що на закупівлю 

автобусів. У зв'язку з тим, що два тендери не відбулося і не 

винесена була програма, у зв'язку із тим, що не відбувалися 

сесії міської ради, про закупівлю за кредитні кошти автобусів, 

на сьогоднішній день кошти ці не використані. Їх можливо 

використати на ті цілі, які потрібні трамвайному управлінню. 

Є у нас лист від трамвайного управління про те, що у них є 

потреба на запчастини, на колійне господарство. Я піднімала 

питання на міжвідомчому засіданні депутатів і прохала 

розглянути даний лист, і погодити дане використання на те, 

що потрібно трамвайному управлінню. Якщо ви не 

погоджуєте дані напрямки використання, ці питання 

залишаться на наступний рік. У нас є коштів 300 тис.грн. на 

сьогоднішній день на електроенергію. Рахунок значно 

більший, тому ми на сьогоднішній день не можемо їх 

направити на електроенергію. Є лист до фінансового 

управління, про що говорила Валентина Павлівна, є лист від 

трамвайного управління. Є лист від енергозбуту, що станом 

на сьогодні за фактичну електроенергію складає 370 тис.грн., 

питання оплати споживачем не вирішується і на підставі 

постанови КМУ від 31.08.1995 року змушені вжити заходи 

про припинення електропостачання КП "Конотопське 

трамвайне управління" повністю з 10 години 28 грудня 2017 

року.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я пояснюю. Якщо ми сьогодні не вирішимо питання 

фінансування оплати електроенергії по трамвайному 

управлінню, то наступної нагоди у нас просто не може бути, 

тому що я знаю, що деякі депутати вже купили собі путівки в 

теплі краї святкувати новий рік. Тому зібрати потім кворум 



буде дуже важко. 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Для того, щоб оплатити цю електроенергію, якщо ви сьогодні 

приймете рішення, то потрібно хоча б добу, щоб ці кошти 

опинилися в Сумиобленерго. Якщо про ті кошти, про 

капітальні видатки, про які ви говорите, на статутному фонді, 

для того, щоб їх пересунути з іншого коду на інший і 

провести всі необхідні процедури, для того, щоб казна 

пропустила, це не моя воля буде, казначейство ці кошти не 

пропустить, не зважаючи навіть на те, що я підготую ці 

папери, потрібно 3 місяці. Ми консультувалися у 

реєстраторів, там потрібні процедури. Якщо потрібно, то ми 

розпишемо довідку і так далі з даного питання. У мене є 

залишки, які потрібно до кінця року і про що ми написали в 

доповідній записці і просимо їх надати. Потреба в додаткових 

коштах складає 1 млн.107 тис. 500 грн.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ця сума збільшується, бо люди ходять на роботу, це заробітна 

плата, трамвай їде, він використовує електроенергію, тому 

сума збільшується, зменшуватися не може. 

Назаренко  

Ігор Михайлович 

 

Коли ми перед цим виділили кошти на трамвайне управління, 

там стояло питання повністю закрити заробітну плату і Ви 

дали цифру, яка повністю з груднем перекривала заробітну 

плату. 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Такого не було. 

Назаренко  

Ігор Михайлович 

Як не було? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Не було. Подивіться стенограму, подивіться відеозапис. 

 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Рішенням міської ради у сумі 5 млн... 

 

Назаренко  

Ігор Михайлович 

Чому ви зараз перекручуєте факти. Я не розумію, на 

попередній сесії ми прийняли приблизно 1 млн. 500 тис.грн., 

із них 100 тис.грн. на погашення електроенергії, а інші 

повністю закривали заробітну плату включно з груднем, це є 

в стенограмі. Чому ви зараз знову просите певну суму на 

заробітну плату? 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Давайте повернемося до того питання, що управлінням 

економіки було винесено рішення міської ради про зміни до 

програми в сумі 5 млн.грн., яких було достатньо до кінця року 

на зарплату і електроенергію. За поданням депутата міської 

ради Сизон Т.А. фактично було виділено в серпні місяці 



коштів лише 1 млн. 700 тис.грн. для того, щоб тероризувати 

трамвайне управління і управління економіки. Кошти 

розподілено на електроенергію за липень-вересень та виплати 

заробітної плати за серпень-вересень. На визначення ситуації 

з подальшим фінансуванням підприємства та видатків на 

черговому засіданні сесії управління економіки знову 

порушило питання щодо підтримки трамвайного управління 

та негайної необхідності дофінансувати підприємство у сумі 3 

млн. 550 тис.грн. Виділено із міського бюджету лише 30 

листопада 1 млн. 576 тис.грн. Розрахунок по фінансуванню 

станом на 22.12.2017 я вам доповідала на комісії. Дякую за 

увагу. 

Назаренко  

Ігор Михайлович 

Я у вас спитав за одне. Ми коли голосували 1 млн. 576 

тис.грн., то питання стояло закриття... 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Ні. 

Назаренко  

Ігор Михайлович 

Не потрібно, Ви перекручуєте факти, Ви підмінюєте рішення 

сесії, тому за це Ви будете ще відповідати. 

 Обговорення питання, шум і галас в залі. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Прокоментуйте щодо договору на 800 тис.грн., який повинно 

було вчора чи позавчора укласти трамвайне управління. Де ці 

кошти і чому Ви зараз про них не говорите, і не просите сесію 

перенести їх на заробітну плату або електроенергію, якщо це 

потрібно? Прокоментуйте, що ці фірми радили особисто Ви. 

Прокоментуйте те, що за адресою цієї фірми немає. 

Прокоментуйте те, що телефони цієї фірми знаходяться у 

Львові і те, що там немає ніяких виробничих потужностей, а 

Ви витрачаючи кошти Конотопської міської ради їздите у 

відрядження домовляючись за ці договори. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

В обов'язки пані Гапєєвої входить їздити у відрядження і 

шукати постачальників товарів і послуг, домовлятися з ними, 

це її посадові обов'язки. Друге. Я категорично проти, щоб із 

капітальних видатків за які ми повинні купувати нові рейки, 

ремонтувати вагони, колісні пари, замінювати стрілки і так 

далі, я категорично проти, щоб кошти, які передбачені на 

капітальні видатки, ми покривали видатки поточні... 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Декілька місяців тому в управлінні економіки з'явився договір 

на ремонт колісних пар, його подало трамвайне управління. 

 

  Шум і галас в залі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Для того, щоб збавити загострення пристрастей, перерва 10 

хвилин. 



 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Продовжуємо роботу. Прошу депутатів, які зараз відсутні в 

залі підходити, займати свої робочі місця. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ми закінчили на тому, що доповідала пані 

Гапєєва, відповідала на запитання.  Прошу Вас повернутися 

до трибуни і надати відповідь на запитання, яке Вам ставили. 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Що стосується минулої сесії, то тоді в зв'язку з тим, що 

вирішили питання надавати кошти з резервного фонду, а 

резервний фонд він обмежений був на той час, то 

незабезпечена потреба була на грудень місяць по 

електроенергії і по заробітній платі, про що неодноразово 

казали це, але вирішили на той момент так. Ми закрили 

електроенергію частково і закрили частково заробітну плату. 

На сьогоднішній день потреба вирахована така, яка вона 

надана в фінансове управління - 1 млн. 107 тис.грн. Якщо 

проголосуєте, то закриємо повністю рік. Ту потребу, яка 

потрібна на заробітну плату і на електроенергію надає 

трамвайне управління. Я казала, що в грудні ще немає 

рахунку. Ми порахували і подали на сесію доповідну записку 

1 млн. 107 тис.грн. Я користуюсь і керуюсь документами, які 

надає мені головний бухгалтер трамвайного управління, я не 

рахую заробітну плату і електроенергію трамвайному 

управлінню.  

Дубовик  

Любов Іванівна 

 

Артем Юрійович! Може і правда, якщо суми не сходяться, 

може є головний бухгалтер, нехай скаже чому вони давали 

різні суми. Дійсно, Гапєєва Л.А. не підбиває підсумки, є 

головний бухгалтер. Чому вона дає різні суми? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я не заперечую, це слушно. Є головний бухгалтер 

трамвайного управління? Немає. Запросіть його. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Я є головою транспортної комісії. Хочу сказати, що за ці два 

роки управлінням економіки і міським головою громадський 

транспорт міста зруйновано… 

Ніколи управління економіки не дослухається до реальних 

потреб трамваю міста. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, 

що коли готуються якісь рішення, наприклад, те рішення про 

2,4 млн.грн. про збільшення статутного фонду підприємства. 

Цифри беруться завжди зі "стелі", так як і зараз їх за день 

міняють тричі. 2 млн.грн. виділялися на 5 автобусів. Звідки 

бралися цифри? Які це повинні були бути автобуси, щоб 

вписатися в цифру 2 млн.грн.? 400 тис.грн. виділялися на 

капітальний ремонт двох трамваїв. Працівники трамвайного 

управління говорять, що цих коштів не вистачить на 

капітальний ремонт одного трамваю. Так само на минулій 



сесії міський голова тут рахував на калькуляторі, цифри 

кидали, щось нарахували, виділили 10% на електроенергію, 

це в розмірі 100 тис.грн., ще щось виділили... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це була пропозиція Огрохіна І.М. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Так, була пропозиція Івана Миколайовича, ми виділили 100 

тис.грн. на електроенергію і йдемо в трамвайне управління 

дивимось, як розпорядилися тими коштами, які ми виділили. 

Виділили насправді 286 тис.грн. на електроенергію, замість 

100 тис.грн., які ми приймали тут на сесії. Так само інша сума 

і по заробітній платі. Хто відповість за те, що ви перекручуєте 

рішення сесії, виправляєте на свій розсуд? Де гарантія того, 

що цифри, які Ви зараз називаєте правильні? 

 

 Невелика технічна перерва поки присутні на сесії 

прибирають речі з підвіконня. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 

Я ще раз хочу сказати, що підміняються рішення сесії і тому у 

нас довіри до управління економіки взагалі ніякої немає. Ці 

рішення викликають сумнів, тому що вчора і позавчора на 

комісіях були зовсім різні цифри. Цифри кожної години 

міняються. 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Цифри були ж ці самі. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 

Якщо Ви прислухаєтеся до працівників трамвайного 

управління, то ви зараз збиткові автобуси перекладаєте на 

електротранспорт. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це не правда. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Інна Олексіївна є головою транспортної комісії, однак на 

своїх засіданнях транспортні питання вони чомусь не 

розглядають, або розглядають їх в самому кінці. Трамвайні 

питання теж не розглядають. Розглядають всі інші питання, 

що не стосуються компетентності цієї комісії. Тому вона не 

справляється з обов'язками голови комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Нагадаю. В той час, коли мафіозні структури, які свого часу в 

рейдерський спосіб приватизували наш автопарк автобусний, 

хотіли підняти вартість проїзду до 7 грн. в лютому місяці, 

оголосили страйк і зупинили автобусний рух в місті 

Конотоп... ми тоді проголосували 2 млн.грн. на те, щоб дати 

перший внесок на купівлю автобусів, п'яти низькопольних 

автобусів МАЗ. Друге. 400 тис.грн. для початку ремонтних 

робіт по трамваю. Для початку! Ми мали потім би виділити 



кошти на наступних сесіях для того, щоб профінансувати 

капітальні роботи по ремонту рухомого складу. Так воно 

повинно було бути. Але, нажаль, ви, в тому числі, Ви, пані 

Пащенко, як голова транспортної комісії, не зробили нічого 

для того, щоб були підготовлені Вами ініціативи по тому, де 

краще, як краще і коли провести сесію, щоб виділити кошти 

на капітальний ремонт наших вагонів, для того, щоб 

відремонтувати капітально наші колії і так далі. Ви нічого не 

зробили. На мою думку Ви дійсно не відповідаєте займаній 

посаді.  

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Всі цифри, які звучали на комісії, вони є в довідці і я Вам її 

надам. Про 900 тис.грн., що Ви казали, це заробітна плата з 

нарахуванням. Прийшов головний бухгалтер, який може 

підтвердити свої видатки, які їм необхідні до кінця року і 

прокоментувати дане рішення, яке ми пропонуємо на сесію. 

Що стосується договорів. Нам трамвайне управління дало на 

погодження, відповідно до порядку, який діє в міській раді, 

коли директором ще був Богдан, на капітальний ремонт 7 

колісних пар, трамвайних вагонів ФОП Романов. Розглянули 

даний договір, була нарада з фахівцями трамвайного 

управління і було задано ряд питань, тому що з даного 

договору нічого не було зрозуміло. На наступний день надали 

список комплектуючих і матеріалів, тому що специфікації не 

було, одна колісна пара коштує 149 тис. 165 грн. У зв'язку із 

цим було надано доручення управління економіки щодо 

вивчення даного питання і ринку цих робіт на території 

України. У нас займався вивченням даного питання фахівець. 

Звернулися до електротрансу, щоб надали перелік 

підприємств хто це може робити. Вони надали перелік 

підприємств і виробничих баз. Вивчили питання, даними 

роботами може займатися декілька баз і надали нам телефони. 

Також ми вивчали через систему прозоро і в інтернеті, на що 

є відповідні робочі папери. Декілька підприємств, в тому 

числі ООО Арслан, директору КТУ Богдану надало 

комерційну пропозицію, яка на той час коштувала менше ніж 

пропозиція ФОП Романов - 850 тис. 563 грн. Управління 

економіки вивчило, є у нього такий вид діяльності - ремонт і 

технічне обслуговування інших транспортних засобів і 

договори про співпраці, які на тих базах, які мають 

можливість ремонтувати дані колісні пари. Тому я не бачу 

взагалі поводу для спекуляції, це тільки повід для того, щоб 

не дати трамвайному управлінню освоїти кошти і зробити 

ремонт семи колісних пар. Чим відрізняються бази Дніпра від 



бази Миколаєва, бази Харкова і бази Києва? КТМ роблять і в 

Миколаєві і в Дніпрі. Нам надали цю інформацію 

електротранс, Вірчук. Ми з цією інформацією працюємо і 

працювали, іншої інформації на сьогоднішній день у мене 

немає. На сьогоднішній день потреба, яку, наприклад, 

написало трамвайне управління і обрахувало на наступний 

рік, в ремонті, в автобусах, в трамваях і так далі - це більше 50 

млн.грн. Нам фінансове управління на даний момент не 

підтверджує дані цифри і ту програму, яку ми написали і 

урізали їхні нагальні потреби на половину, ми не маємо 

підтвердження забезпечення фінансового управління. На той 

момент така ж сама ситуація була. Нам сказали, більше ніж на 

2 млн.грн. не розраховуйте. Ми шукали варіанти: можливо б/у 

купити автобуси, але керівники підприємств і я з ними 

погоджуюсь в якійсь мірі, що купівля б/у транспорту несе за 

собою видатки і втрати набагато більші ніж купівля нового 

автотранспорту. На сьогоднішній день в державі діє програма 

державних банків, зокрема Укргазбанк, під 8-9% річних в 

гривнах можна до 5 років закупити автобуси МАЗ 

виробництва Білорусі, які до речі більше 10 років ходять, ми 

вивчали ситуацію по місту Суми, місту Києву, місту 

Запоріжжя та іншим містам і дуже багато міст по цьому 

шляху йде. Тому 2 млн.грн. було б достатньо, щоб внести 

перший внесок для укладання договорів. Зрозуміло, що 

договір кредитний, якщо б підписувало трамвайне, то 

потрібна була згода депутатів і про це було підготовлено 

рішення. Але за півроку сесія не збиралася, тому рішення так 

і не було прийнято. На сьогоднішній день в грудні говорити 

про те, що можна провести тендер, вже неможливо. Є 

пропозиція розглянути ті видатки, які вони запропонували на 

наступний рік, які потрібно і профінансувати в цьому році. 

Вони написали потребу на колійне господарство. Я 

самостійно цей лист переіначити, закупівлю автобусів, 

колійне господарство не можу. Тому винесла на комісію і 

попрохала розглянути, на що було сказано, що нічого ми не 

будемо розглядати. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Шановні колеги! Шановні депутати! У нас доповідач стала 

зараз заручником ситуації. Ми не можемо зараз розглядати 

питання трамвайного управління з тієї причини, що воно не 

включено до порядку денного. На загальних зборах депутатів 

ми ухвалювали рішення, що сесії будуть проводиться в 

законний спосіб. Це значить, спочатку ми голосуємо за 

депутатські запити, так як передбачає регламент, потім 



включаємо питання до порядку денного, потім голосуємо за 

кожне з цих питань і ухвалюємо рішення. Сьогодні не 

озвучені ще всі депутатські запити, порядок денний нами 

разом, загальним рішенням нашим з вами не сформовано і 

пропозиції до нього не розглядалися, і в цій залі не 

голосувалися, а ми навпаки розглядаємо якесь питання 

стосовно трамвайного управління. Це не правильний і 

незаконний шлях вирішення питань. Дякую за увагу! 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Це не порушення регламенту, оскільки запити можна 

розглядати протягом всього пленарного засідання сесії, в будь 

який час. Інна Олексіївна відмовилася свій запит зачитувати. 

Тому ми продовжуємо роботу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ви самі почали піднімати питання трамвайного, почали 

задавати питання Гапєєвій Л.А. і для того, щоб дати вам 

об'єктивну інформацію, яку ви вимагаєте, йду вам назустріч, 

хоча в такому форматі я і незобов'язаний був це робити. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Питання в принципі вичерпане, на нього відповіла вже 

Гапєєва Л.А., тому що ці питання задавалися і на комісіях 

позавчора, Інна Олексіївна була присутня, чому вона знову 

повторюється мені це незрозуміло. 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Повідомила, що ніхто нічого не приховує, можемо роздати 

довідки щодо озвучених цифр. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Скільки протягом весни-літа збиралася транспортна комісія? 

Скільки разів Вас туди запрошували? 

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Десь три рази. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тобто, за півроку транспортна комісія збиралася десь три 

рази. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Пані Багрянцева О.Ю. і Вас Артем Юрійович закликаю, 

давайте не будемо давати оцінку головам комісій і депутатам. 

Оцінку роботі голів комісій і депутатів має давати 

регламентна комісія. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Згідно чинного законодавства міський голова або секретар 

міської ради має право висловити недовіру голови комісії і 

сказати, що він не справляється з обов'язками і поставити це 

на голосування. 

 Обговорення питання, шум і галас в залі. Виступали 

Семеніхін А.Ю.,Ульянченко О.Ф. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Запропонував всім заспокоїтися і допомогти трамвайному 

управлінню. 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Для того, щоб вляглися пристрасті, я роблю 

перерву на одну годину до 13:40. 

  ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Продовжуємо роботу. Надійшов лист від імені 

громади, Олена Юріївна зачитає. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Зачитала лист від громади до депутатів, щоб депутати 

працювали і не заважали міському голові працювати. 

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

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

скликання 9 сесія)». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Переходимо до порядку денного. Доповідач Мусієнко С.В. 

"Про внесення змін до Комплексної міської програми 

"Правопорядок на 2016-2012 роки", затвердженої рішенням 

міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія)".  

Це питання включено до порядку денного 30.03.2017 

депутатами міської ради.  

Зараз йде розгляд питань порядку денного, які були включені 

депутатами до порядку денного 30.03.2017. 

Мусієнко 

Сергій 

Володимирович 

Про внесення змін до комплексної міської програми захисту 

населення та території від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру та забезпечення 

пожежної безпеки на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 29.07.2016 року. Даним проектом рішення ми 

просимо внести зміни до програми і додати нашим 

пожежникам 65 тис.грн. на придбання захисного 

спеціалізованого одягу. Загалом фінансування буде складати 

96 тис.грн.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Якщо ми зараз проголосуємо за цю програму, то зможемо 

надати допомогу нашій пожежній рятувальній станції і наші 

пожежники зможуть отримати нові пожежні костюми, які їм 

вкрай необхідні, щоб гасити пожежі.  

Мусієнко 

Сергій 

Володимирович 

В минулому році ми придбали 12 комплектів і зараз повністю 

забезпечимо їх пожежним спорядженням. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається заступнику голови відповідної профільної 

комісії міської ради Бібику В.В.  

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Шановні колеги! Це питання вже розглядалося, рішення 

прийнято, тому повторення розгляду цього питання є 

незаконним, як я повідомляв і раніше. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пане Бібик, яке рішення було прийнято по цьому питанню? 

Бібик  

Віталій 

Рішення не було прийнято, матеріали надані, прошу Вас 

особисто, у зв'язку з відсутністю секретаря, озвучити це 



Володимирович рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Проект рішення "Про внесення змін до Комплексної міської 

програми "Правопорядок на 2016-2012 роки". Зараз депутати 

міської ради чинять злочин. Злочин проти всієї громади міста 

Конотоп.  

 Шум і галас в залі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Вони зараз займаються політиканством, вони зараз роблять 

так, щоб наші пожежники не отримали костюми. 

 Шум і галас в залі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оголосив перерву на 20 хвилин. 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ:  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Ставлю на голосування питання "Про внесення змін до 

Комплексної міської програми "Правопорядок на 2016-2012 

роки" одразу в цілому, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 10, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Про внесення змін до Комплексної 

міської програми «Правопорядок на 2016-2012 роки", 

затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія)». 

 

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

підлягають приватизації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступне питання порядку денного "Про включення об'єкту 

комунальної власності до Переліку об'єктів, що підлягають 

приватизації ". 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даним проектом рішення планується надати дозвіл на 

включення до переліку об'єктів на приватизацію нежитлову 

будівлю по другому провулку вулиці Красногірської разом із 

земельною ділянкою. Даний проект неодноразово 

обговорювався на засіданні профільної комісії і на засіданні 

загальних зборів, прошу підтримати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово має голова профільної комісії міської ради 

Максименко О.М. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Зауважень і пропозицій не надходило, прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Якщо немає зауважень та пропозицій, ставлю даний проект 

рішення на голосування одразу в цілому, прошу голосувати. 

Пропозиція є у депутата Омельченка Т.П.  

Добре. Ставлю дане питання на голосування за основу, прошу 

голосувати. Потім пропозиції. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 10, Проти – 0, Утрим. – 0. 



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

комунальної власності до Переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Рішення не прийнято, пропозиція не доречна.  

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

будівництва. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступне питання "Про внесення змін до умов договору 

купівлі-продажу незавершеного будівництва". 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даний проект рішення був включений до порядку денного ще 

у березні, але на сьогоднішній день це питання неактуальне, 

тому що заявник вирішив питання в судовому порядку. 

Прошу його зняти з розгляду. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної комісії міської ради 

Максименку О.М. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Давайте розберемося по суті, а потім приймемо рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 9, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

умов договору купівлі-продажу незавершеного 

будівництва. 

 

29.Про прийняття до комунальної власності та передачу на обслуговування 

Конотопському відділенню ПАТ «Сумигаз» газопроводів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступне питання "Про прийняття до комунальної власності 

та передачу на обслуговування Конотопському відділенню 

ПАТ "Сумигаз" газопроводів". 

Білоус  

Інна Григорівна 

Даний проект рішення підготовлений на звернення людей, які 

за власні кошти побудували газопроводи і на даний час 

звернулися до міської ради з метою прийняття їх у власність і 

передачу їх на обслуговування ПАТ "Сумигаз", щоб люди 

могли користуватися цими газопроводами і в законному 

порядку ввести їх в експлуатацію. Проект рішення 

обговорювався на профільній комісії, на загальних зборах, 

прошу підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії міської 

ради Максименку О.М. 

Максименко 

Олександр 

Комісія рішення підтримує і прошу задовольнити. 



Михайлович 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 9, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про прийняття до 

комунальної власності та передачу на обслуговування 

Конотопському відділенню ПАТ «Сумигаз» газопроводів. 

 

31.Про затвердження Порядку розгляду електронних петицій у Конотопській 

міській раді. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступне питання "Про затвердження Порядку розгляду 

електронних петицій у виконавчому комітеті Конотопської 

міської ради". 

Скосар  

Алла Вікторівна 

 

Проект рішення розглядався на депутатських комісіях у 

березні, надійшли пропозиції від депутатів щодо складу 

комісії по розгляду цих петицій, вони враховані. В матеріалах 

сесії, які планувалося розглянути у листопаді надрукований 

проект рішення з урахуванням пропозицій депутатів. Але 

хочу повідомити, що на другій сторінці у порядку розгляду 

електронних петицій адресованих до Конотопської міської 

ради у визначенні електронна петиція допущена технічна 

помилка. Там повинно бути надруковано, що електронна 

петиція - особлива форма колективного звернення громадян 

до міської ради, а було надруковано виконавчого комітету. 

Прошу вас підтримати дане рішення. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається заступнику голови профільної комісії міської 

ради Бібику В.В. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Депутатська комісія цього питання вчора не розглядала, 

оскільки не було кворуму і це питання не може бути 

розглянутим. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це питання комісія розглядала в березні. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Ні, депутатська комісія не розглядала. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення за 

основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

Порядку розгляду електронних петицій у Конотопській 

міській раді. 

 



32.Про затвердження Положення про загальний відділ міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступне питання "Про затвердження Положення про 

загальний відділ міської ради". 

Скосар  

Алла Вікторівна 

Даний проект рішення розглядався у березні на депутатських 

комісіях, зауважень та пропозицій не було, прошу погодити.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається заступнику голови відповідної профільної 

комісії міської ради Бібику В.В. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Шановні колеги! Питання, яке зараз розглядається, по ньому 

вже рішення ухвалювалося - перенос на 25 сесію. Зараз 24 

сесія, комісія не вважає доцільним розгляд цих питань. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Комісія розглядала це питання перед сесією 30.03.2017, тому 

воно розглянуто. 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення за 

основу, прошу голосувати. 

 Шум і гала в залі. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 6, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

Положення про загальний відділ міської ради. 

 

33.Про затвердження складу присяжних. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступне питання "Про затвердження складу присяжних". 

Коваль  

Анна Валеріївна 

В березні місяці був підготовлений проект рішення "Про 

затвердження складу присяжних" відповідно до листа 

територіального управління Державної судової адміністрації 

України, відповідно до якого необхідно затвердити склад 

присяжних в кількості 9 осіб. Склад присяжних в кількості 9 

осіб було надано, заяви від цих осіб також відібрані на їхню 

згоду, розглядалося в постійній комісії, тому прошу 

підтримати. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається заступнику голови профільної комісії міської 

ради Бібику В.В. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

По цьому питанню було ухвалено рішення про перенесення 

на 25 сесію. Розгляд його недоцільний. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

складу присяжних. 

 

90.Про затвердження міської Програми розвитку Конотопської 

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



2017-2021 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступне питання "Про затвердження міської Програми 

розвитку Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

ім.Григорія Гуляницького №7". 

Беспала 

Ольга Віталіївна 

У зв'язку із тим, що пройшло багато часу і рішення втратило 

актуальність, пропоную не виносити його до розгляду взагалі.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові відповідної профільної комісії міської 

ради Гричановському А.М. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Є пропозиція підтримати думку Ольги Віталіївни. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 10, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

міської Програми розвитку Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.Григорія 

Гуляницького №7 на 2017-2021 роки. 

 

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

дітей улітку 2017 року». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступне питання "Про внесення змін до міської Програми 

"Про відпочинок та оздоровлення дітей улітку 2017 року". 

Книжник 

Олександр 

Олександрович 

Даний проект рішення був підготовлений ще в березні місяці. 

У зв'язку з тим, що субвенція з обласного бюджету надійшла 

більша ніж було заплановано, відповідно змінилися обсяги 

фінансування. Для того, щоб внести зміни в програму, 

розподілити ці кошти, потрібне ваше рішення. Проект 

рішення розглядався на профільних комісіях, зауважень та 

пропозицій не надходило. 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

Нам потрібно тут затвердити розпорядження про отримання 

цих коштів. Хочу подякувати депутатам обласної ради 

Сердюк О.Б. та Биркуну В.Б. за те, що вони пролобіювали 

виділення додаткових коштів на цю програму. 

Слово надається голові профільної комісії міської ради 

Гричановському А.М. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Дане питання розглядалося 14 грудня. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

На профільній комісії це питання розглядалося? 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

Розглядалося. 

 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зауважень не було? 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

Не було. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 10, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення 

дітей улітку 2017 року». 

 

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

проектів регуляторних актів на 2017 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступне питання "Про внесення доповнень до Плану 

діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2017 рік". 

Гапєєва 

Людмила 

Анатоліївна 

Даним рішенням передбачалась розробка двох регуляторних 

актів - це відшкодування по теплим кредитам за рахунок 

місцевого бюджету і друге рішення готував фонд майна. На 

сьогоднішній день це питання не актуальне і якщо буде 

потрібно, то цей план необхідно буде затверджувати в 

наступному році. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної комісії міської ради... 

Подивіться скільки питань втратило актуальність... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю дане питання на голосування за основу, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 9, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення 

доповнень до Плану діяльності міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2017 рік . 

 

26.Про надання згоди на приєднання міста Конотоп до ініціативи 

Європейського Союзу «Мери за економічне зростання». 

Гапєєва 

Людмила 

Анатоліївна 

Це питання було винесено ще в квітні. За цю програму ми 

могли отримати 1,2 млн.євро. Я пропоную підтримати цю 

ініціативу, міста приєднуються і будуть нові гранти, і 

можливо ми візьмемо участь наступного разу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові відповідної профільної комісії 

Пащенко І.О. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Я вже вам свою позицію сказала.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Це було питання розглянуто на профільній комісії? Воно 

підтримано? 



Гапєєва 

Людмила 

Анатоліївна 

В квітні питання підтримано було, воно виносилось на 

засідання, але не проголосовано. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 10, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання згоди на 

приєднання міста Конотоп до ініціативи Європейського 

Союзу «Мери за економічне зростання». 

 

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

м.Конотоп за 2016-2017 роки. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступний проект рішення "Про роботу і фінансування з 

міського бюджету засобів масової інформації в м.Конотоп за 

2016-2017 роки" зачитаю я. Відповідно до статті 25 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада 

вирішила: інформацію про роботу і фінансування з міського 

бюджету  засобів масової інформації міста Конотоп взяти до 

відома.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається заступнику голови відповідної профільної 

комісії міської ради Бібику В.В. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Це питання не розглядалося на засіданні профільної комісії. 

Жодна особа за свою діяльність не звітувала.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Давайте це питання обговоримо, сторінка 139 в 

матеріалах сесії. 

Зачитав додаток про фінансування ЗМІ: 

Газета «Конотопський край» отримала фінансування: від 

виконкому 92998 грн., управління економіки 11423 грн., 

УСЗН  19 тис.грн., відділу комунального майна 9 тис.грн., 

відділу освіти 25 тис.грн., відділу містобудування та 

архітектури 500 грн., відділу з питань НС, ЦЗН 492 грн., 

відділу культури та туризму 5308 грн. 

ТРО "Кон-Такт": від виконкому 160 тис.грн., управління 

економіки 5,5 тис.грн., УСЗН  30 тис.грн., відділу освіти 179 

тис.грн., відділу культури та туризму 0 грн. 

ТРК "ВЕЖА": від виконкому 123 тис.грн., управління 

економіки 2 тис.грн., УСЗН  0 грн., відділу освіти 24 тис.грн., 

відділу культури та туризму 31 тис.грн. 

Товариство! Ставлю на голосування даний проект рішення за 

основу, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про роботу і 



фінансування з міського бюджету засобів масової 

інформації в м.Конотоп за 2016-2017 роки. 

 

92.Про підвищення посадових окладів педагогічних працівників на 2 тарифні 

розряди. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступне питання "Про підвищення посадових окладів 

педагогічних працівників на 2 тарифні розряди". 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

 

Згідно постанови КМУ з 1 вересня заробітна плата підвищена 

на 2 тарифні розряди. Ту різницю, що була з 1 травня по 1 

вересня виплачена людям як премія до Дня працівників 

освіти. Тому однозначно, рішення втратило чинність і не є 

сьогодні актуальним. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово надається голові профільної постійної комісії міської 

ради Гричановському А.М. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Дане питання ми розглядали 14 грудня, є пропозиція зняти 

його з розгляду. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Комісійно розглядали? 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

14 грудня сесійно. 

 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Сесії не було 14 грудня. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Було.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Доведіть в суді. 

Товариство! Ставлю даний проект рішення на голосування за 

основу, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 6, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про підвищення 

посадових окладів педагогічних працівників на 2 

тарифні розряди. 

 

 Вигуки із залу, що в залі немає голови редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Пропозицій і правок не було. Добре. Виношу пропозицію, 

організаційну, до міської ради, продовжити роботу без 

редакційної комісії. 

Ставлю на голосування даний проект рішення. Як ви 

вважаєте? Я беру за зразок обласну раду, там у них я не бачив 

редакційної комісії і в Законі це не прописано, це прописано в 

регламенті. 



Пропозиція, щоб продовжити роботу без редакційної комісії. 

Як ви вважаєте? Ставлю на голосування, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 6, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Продовження роботи 

без ред.комісії. 

 

93.Вкл.пит. до пор.ден. "Про розгляд електронної петиції від 11.12.2017 

№1885-КО/01-26 "Про підтримку вимог електронної петиції". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Я зараз ставлю на голосування питання про 

внесення до порядку денного питання "Про розгляд 

електронної петиції". Зачитую: петиція від 11.12.2017 "Про 

очистку річки Єзуч, реконструкції території навколо неї та 

створення зони відпочинку" . Оргвідділ, я прошу поставити 

на голосування питання про розгляд електронної петиції.  

Я бачу, що сьогодні немає конструктиву, тому за кожне 

рішення будемо голосувати окремо, за включення його до 

порядку денного.  Я буду зачитувати кожне рішення і будемо 

його включати до порядку денного. 

Ставлю на голосування питання про розгляд електронної 

петиції, щоб включити його до порядку денного, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Вкл.пит. до пор.ден. "Про розгляд 

електронної петиції від 11.12.2017 №1885-КО/01-26 "Про 

підтримку вимог електронної петиції". 

 

94.Вкл.пит. до пор.ден. "Про затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку м.Конотопа на 2018 рік". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступне питання "Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 2018 рік", 

щоб включити його до порядку денного і потім обговорюємо. 

Це питання треба включити до порядку денного, це не є 

розгляд питання по суті. Тут зараз редакційна комісія при 

включенні питань до порядку денного не потрібна, це 

процедурне питання. Я ставлю на голосування питання, за 

основу, вислуховуємо пропозиції всіх бажаючих хто хоче 

щось змінити, щось доповнити, висловлюємо пропозиції і 

голосуємо. Зараз ми формуємо порядок денний. Я називаю 

проект рішення, який треба включити до порядку денного і 

включаємо.  

Товариство! Ставлю на голосування про включення до 

порядку денного питання "Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 2018 рік", 



прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Вкл.пит. до пор.ден. "Про 

затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку м.Конотопа на 2018 рік". 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступне питання "Про міський бюджет на 2018 рік". 

 Обговорення депутатами і міським головою щодо порядку 

проведення сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Я зараз пропоную вам включити до порядку 

денного нашого пленарного засідання ті пропозиції, які вам 

роздані на аркушах.  Я ставлю на голосування пропозицію 

включити до порядку денного всі 86 питань, які роздані 

депутатам міської ради. 

 Обговорення даного питання.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Перерва 10 хвилин. 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Продовжуємо роботу. Займаємо місця. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! З огляду на те, що ми маємо все ж таки 

розглянути зараз питання. Як тільки питання будуть 

розглянуті, прийняті за основу, продовжимо, можливо тоді ще 

хтось зголоситься бути членом редакційної комісії. Я не можу 

зараз нехтувати інтересами громади міста, тому я ставлю 

зараз на голосування за основу питання "Про надання 

поворотної фінансової допомоги ЖРЕП "Житлосервіс". Люди 

не отримують зарплату зараз, сидять без зарплати. 

95.Про надання поворотної фінансової допомоги ЖРЕП "Житлосервіс", КРЕП 

"Центральне". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пане Масименко, вашому підприємству потрібна фінансова 

допомога? 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Щоб нам закрити листопад місяць, нам не вистачало 137 

тис.грн. по пільговим субсидіям, які нам заборгувала держава.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ви це питання ще в травні місяці цього року розглядали на 

комісії? 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

На той час розглядали.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 



ГОЛОСУВАЛИ: За – 6, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання поворотної 

фінансової допомоги ЖРЕП "Житлосервіс", КРЕП 

"Центральне". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Після голосування система ВІЧЕ не видала результати 

голосування на табло. Було здійснено перезавантаження 

системи. Міський голова провів повторне голосування. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання 

поворотної фінансової допомоги ЖРЕП "Житлосервіс", 

КРЕП "Центральне". 

 

96.Про направлення Семеніхіна А.Ю. на навчання в НАДУ при Президентові 

України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступне питання "Про направлення Семеніхіна А.Ю. на 

навчання в НАДУ при Президентові України". 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про направлення 

Семеніхіна А.Ю. на навчання в НАДУ при Президентові 

України. 

 

97.Про направлення Степанченка І.О. на навчання в НАДУ при Президентові 

України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Наступне питання "Про направлення Степанченка І.О. на 

навчання в НАДУ при Президентові України". 

Ставлю на голосування даний проект рішення одразу в 

цілому, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про направлення 

Степанченка І.О. на навчання в НАДУ при Президентові 

України. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Оскільки, всі питання 24 сесії Конотопської 

міської ради розглянуті, включити до порядку денного решту 

питань ви відмовилися і не проголосували, я оголошую 24 

сесію Конотопської міської ради 7 скликання закритою.  

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 


