
Позачергова 26 сесія міської ради, 28.08.2018 
 
 

від 28.08.2018, 10:00            м.Конотоп 
 
 
Усього депутатів:   37 (36 депутатів та міський голова). 
Присутні на сесії:   34 (список додається). 
Запрошених:       (список додається). 
Місце проведення:   велика зала міської ради. 
 
 
Семеніхін  
Артем Юрійович 

Перед початком сесії повідомив, що в системі «ВІЧЕ» не 
працює 12 пультів для голосування (голосування буде 
відбуватися карками для голосування без системи «ВІЧЕ»). 
Повідомив, що в залі присутній народний депутат України 
Андрій Іллєнко.  

Іллєнко 
Андрій Юрійович 

Закликав припинити політичну колотнечу і приймати 
рішення, які необхідні для розвитку міста.  

Семеніхін  
Артем Юрійович 

Надав слово присутньому на сесії заступнику голови обласної 
ради Річкалю Анатолію Яковичу.   

Річкаль 
Анатолій Якович 

Висловив надію, що на сесії будуть прийняті важливі для 
життя міста рішення. Закликав провести сесію в правовому 
руслі і поклав відповідальність за забезпечення правопорядку 
в сесійній залі на заступника начальника Головного 
управління поліції в Сумській області Бабича Володимира 
Григоровича. 

Семеніхін  
Артем Юрійович 

Товариство! Згідно протоколу реєстрації у нас 
зареєструвалося 32 депутати міської ради, а також я, міський 
голова.  
Продовжуємо роботу позачергової 26 сесії і перед початком 
роботи прошу вшанувати загиблих борців за Волю України 
(хвилина мовчання).  

Виконується Державний Гімн України (спів в залі без музичного супроводу) 
Семеніхін  
Артем Юрійович 

 

Товариство! На сесії присутні заступники міського голови, 
керівники відділів та управлінь міської ради, засоби масової 
інформації та представники громадськості. Також присутні 
депутати Сумської обласної ради Сердюк Олена Борисівна та 
Биркун Микола Борисович. 
Товариство! Продовжуємо роботу. До складу редакційної 
комісії позачергової 26 сесії було обрано депутатів 
Гричановського А.М. та Назаренка І.М. Прошу депутатів 
зайняти свої місця.  



Повідомив, що приєднався ще один депутат (Кондратьєв 
Є.О.). Загальна кількість депутатів 34 (разом із міським 
головою). 
Повідомив, що з поважних причин відсутні депутати 
Лиманчук Є.В., Марченко Ю.М., Гланц В.А. 

Семеніхін  
Артем Юрійович 

 

Товариство! Для того, щоб продовжити нашу роботу, у 
зв’язку із тим, що не працює система «ВІЧЕ», нам необхідно 
обрати лічильну комісію.  
Які будуть пропозиції по персональному складу? 
Пропоную Омельченка Т.П., Сизон Т.А., Кирія О.В. 

Омельченко  
Тарас Павлович 

Запропонував до складу лічильної комісії Пащенко І.О. і 
Білоус І.В. 

 Обговорення питання щодо кількісного і персонального  
складу лічильної комісії. 

Семеніхін  
Артем Юрійович 

Поставив на голосування склад лічильної комісії: Сизон Т.А., 
Могиленко П.А., Білоус І.В. 
Після голосування рішення не прийнято. 

 Обговорення питання щодо кількісного і персонального  
складу лічильної комісії. Виступили Семеніхін А.Ю., 
Омельченко Т.П., Сизон Т.А. 

Семеніхін  
Артем Юрійович 

Поставив на голосування склад лічильної комісії: Омельченко 
Т.П., Пащенко І.О., Білоус І.В. 
За 8. Рішення не прийнято. 

 Обговорення питання щодо кількісного і персонального  
складу лічильної комісії. 

Омельченко  
Тарас Павлович 

Запропонував до складу лічильної комісії Пащенко І.О., Білоус 
І.В., Завгородній С.І. 

 Обговорення питання щодо кількісного і персонального  
складу лічильної комісії. 

Семеніхін  
Артем Юрійович 

Поставив на голосування склад лічильної комісії: Пащенко 
І.О., Білоус І.В., Кондратьєв Є.О. 
За 8. Рішення не прийнято. 

Пащенко 
Інна Олексіївна 

Запропонувала до складу лічильної комісії Пащенко І.О., 
Білоус І.В., Завгородній С.І. 

Семеніхін  
Артем Юрійович 

Поставив на голосування пропозицію Пащенко І.О. обрати 
до складу лічильної комісії Пащенко І.О., Білоус І.В., 
Завгороднього С.І. 
За одноголосно. Рішення прийнято. 

Семеніхін  
Артем Юрійович 

Прошу обраних депутатів зайняти свої робочі місця. 

 В залі шум і галас. 
Семеніхін  
Артем Юрійович 

Товариство! До нас надійшов депутатський запит депутата 
міської ради Тягнія Сергія Миколайовича, фракція 



«Батьківщина». 
Тягній 
Сергій 
Миколайович 

Зачитав запит, що до нього, як до депутата міської ради, 
звернулися мешканці будинку по вулиці Г.Тхора, 61А щодо 
порушення громадського порядку біля кафе, яке знаходиться 
поруч з їхнім будинком. 
(Текст запиту додається). 

Семеніхін 
Артем Юрійович 

Хто за те, щоб підтримати депутатський запит депутата 
Тягнія Сергія Миколайовича, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 30, Проти – 0, Утрим. – 4. 
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ – Депутатський запит Тягнія С.М. 

 
Семеніхін  
Артем Юрійович 

Також є ще один депутатський запит депутата Ульянченко 
Оксани Федорівни. 

Ульянченко 
Оксана Федорівна 

 

Зачитала запит щодо використання червоно-чорного 
прапора національно-визвольної боротьби на території 
міста Конотоп. 
(Текст запиту додається). 

Семеніхін  
Артем Юрійович  

Хто за те, щоб підтримати депутатський запит депутата 
Ульянченко Оксани Федорівни, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 1, Не голосув. – 1. 
ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ – Депутатський запит Ульянченко О.Ф. 
 В залі шум і галас. 

 
Семеніхін  
Артем Юрійович 

Надав слово директору трамвайного управління Хоменку 
Григорію Григоровичу, а також працівнику трамвайного 
управління. 

Хоменко 
Григорій 
Григорович 

Доповів про організаційну, штатну складову трамвайного 
управління, про фінансову скруту і заборгованість, яка 
сягнула більше 8 млн.грн. 
Звернувся до депутатів і попрохав їх до плідної роботи для 
вирішення проблем трамвайного управління.  

 В залі шум і галас. 
Працівниця 
трамвайного 
управління Ірина 

Звернулася до депутатів щодо відновлення роботи 
конотопського трамваю. 

 В залі шум і галас. 
В залі скандують «Бюджет». 

 
 
 
 
 
 



Додаткові пропозиції до включення питань до порядку денного позачергової  
26 сесії міської ради 7 скликання 

 
28 серпня 2018 року 

№  
з/ч 

Назва рішення 

1. Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 
2. Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

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

виготовленою землевпорядною документацією 
4. Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі 
5. Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 
6. Про надання в суборенду земельних ділянок 
7. Про затвердження експертної оцінки земельної ділянки, характеристики лоту 

та істотних умов продажу права власності земельної ділянки 
8. Про затвердження міської Програми розвитку земельних відносин та охорони 

земель на 2018 рік 
9. Про затвердження Програми розвитку та забезпечення діяльності 

комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 
2018-2020 роки 

10. Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівною 
документацією на 2018-2022 роки 

11. Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр 
Конотопської міської ради Сумської області» 

12. Про затвердження Програми «Освіта Конотопа на 2018-2021 роки» 
13. Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2018 рік 
14. Про створення комунального некомерційного підприємства «Центру 

первинної медичної допомоги» Конотопської міської ради 
15. Про затвердження міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста 
Конотоп на 2018 рік 

16. Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2018 рік 
17. Про затвердження міської Програми «Конкурс проектів інститутів 

громадського суспільства» на 2018 рік 
18. Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей 

улітку 2018 року» 
19. Про внесення змін до Програми зайнятості населення м.Конотоп на період до 

2017 року 
20. Про Програму зайнятості населення міста Конотоп на 2018-2020 роки 



21. Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 
населення на 2017-2021 роки 

22. Про затвердження Міської програми соціального захисту пільгових категорій 
населення м.Конотоп на 2018 рік 

23. Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 2018 
рік 

24. Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації населення на 
2018 рік 

25. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку малого і середнього 
підприємництва у м.Конотоп на 2017-2018 роки 

26. Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 
житлово-комунального господарства на 2017-2018 роки 

27. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального 
підприємства Виробничого управління водопровідно-каналізаційного 
господарства на 2018 рік 

28. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа 
на 2018 рік 

29. Про розгляд електронної петиції від 21.06.2018 №0488-КО/01-26 
«Відновлення роботи трамвайного управління» 

30. Про надання згоди КП «Теплогарант» на продовження терміну дії 
відновлювальної кредитної лінії та передачі майна під заставу 

31. Про затвердження Положення про відділ комунального майна Конотопської 
міської ради Сумської області у новій редакції 

32. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік 
33. 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) 

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

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

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

37. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік 
38. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2018 

року 
39. Про дострокове припинення повноважень секретаря Конотопської міської 

ради 7 скликання Багрянцевої О.Ю. 
40. Про внесення змін до кількісного складу виконавчого комітету Конотопської 

міської ради 
41. Про затвердження персонального складу виконавчого комітету міської ради, 

заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 
керуючого справами виконкому 



42. Про Регламент Конотопської міської ради 7 скликання 
43. Про встановлення надбавок та скасування рішення Конотопської міської ради 

від 18.11.2015 «Про делегування повноважень міському голові щодо 
встановлення надбавок» 

44. 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! Ставлю першу пропозицію до порядку денного  
- включити до порядку денного питання про бюджет міста 
Конотоп. 

 В залі шум і галас. 
В залі скандують «Бюджет». 

Семеніхін  
Артем Юрійович 

Товариство! Мені повідомляє оргвідділ, що проект бюджету 
включено ще на минулому пленарному засіданні до порядку 
денного сесії. 
Тому, товариство, я ставлю зараз на голосування, я прошу 
проголосувати за проект бюджету, який був прийнятий на 
виконкомі з урахуванням пропозицій бюджетної комісії 
одразу в цілому. 
Я ставлю на голосування проект бюджету міста Конотоп. 

 В залі скандують «Бюджет». 
Семеніхін  
Артем Юрійович 

 

Відповідно до пропозиції Івана Миколайовича Огрохіна, яка 
лунала на попередніх пленарних засіданнях – поступово по 
одному питанню включати до порядку денного і кожне 
питання голосувати. Оскільки, з тією пропозицією, ви її тоді 
підтримали, проект бюджету включений до порядку 
денного, тому я ставлю цей проект рішення, який прийняв 
виконавчий комітет з урахуванням всіх пропозицій 
бюджетної комісії, на голосування одразу в цілому і тут в 
сесійній залі я його зараз підпишу. Прошу проголосувати за 
бюджет. 
Прошу голосувати, хто за бюджет! 

 Частина депутатів голосує, але більшість депутатів не 
голосує і не підіймає картки. Листки для голосування 
депутати не заповнювали і не надавали до лічильної комісії. 
В залі скандують «Бюджет». В залі шум і галас. 
Виступають щодо бюджету Омельченко Т.П., Багрянцева 
О.Ю. В залі скандують «Бюджет». 

Семеніхін 
Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю повторно на голосування проект 
бюджету, який узгоджений, як сказав Омельченко Т.П., з 
усіма їхніми депутатами, підкреслюю, наші депутати від 



фракції Всеукраїнського об’єднання «Свобода» не 
погоджуються з тими пропозиціями, які там зроблені, але ми 
готові проголосувати за такий варіант бюджету, щоб хоча би 
щось зробити для нашого міста. В тому проекті бюджету, 
який запропонували зараз Омельченко Т.П. та Огрохін І.М. 
немає жодного капітального ремонту дороги, немає нічого… 

 В залі шум і галас. 
Сизон 
Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Сьогодні головуючий в котре зриває 
сесію. 

 В залі шум і галас. 
Сизон 
Тетяна Анатоліївна 

У мене є пропозиція і я прошу головуючого поставити її на 
голосування. Пропоную прийняти спеціальне рішення ради і 
в залі залишити головуючого, запрошених гостей, 
депутатський корпус, розпорядників коштів, засоби масової 
інформації і поліцію. Тільки в такому режимі сесія може 
відбутися. А те шановні, що ви зараз голосно кричите 
«ганьба», то це ви зриваєте сесію. 
І ще раз прошу депутатський корпус проголосувати за це 
спеціальне рішення… 

 В залі шум і галас. 
Семеніхін 
Артем Юрійович 

Я прошу зараз Яну Олегівну Волошко, юриста сектору 
юридичної роботи дати коментар стосовно спеціального 
рішення, те що пропонує Сизон Т.А., провести закриту 
сесію. 

 В залі шум і галас. 
Волошко 
Яна Олегівна 

Хочу дати свій юридичний коментар щодо проведення 
закритих пленарних засідань. Цей коментар ґрунтується не 
на моїй особистій думці, це положення Конституції, це 
офіційна позиція офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини, 
також Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
та Конвенції про захист прав людини та основоположень 
свобод, яка ратифікована Законом України від 17 липня 1997 
року і відповідно до Конституції України є джерелом 
національного законодавства і є обов’язковим для 
виконання. 
Згідно судової практики національного законодавства 
встановлено, що регламент міської ради, який встановлює 
будь-які обмеження щодо можливості кожного бути 
присутнім на колегіальних засіданнях органів місцевого 
самоврядування є незаконними і є рішення у судовій 
практиці, де регламенти, в частині де допускаються закриті 
засідання, в цій частині регламенти визнаються 
незаконними. Це однозначна позиція. Зокрема є свіже 



рішення Львівського апеляційного адміністративного суду, 
яке набрало чинності 1 березня 2017 року, там це яскраво 
проілюстровано.  
Щодо до Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» передбачено, що право на доступ до публічної 
інформації гарантується доступом до засідань колегіальних 
суб’єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених 
законодавством. 
Згідно статті 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесії ради проводяться гласно із 
забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім 
випадків, передбачених законодавством. 
В розрізі реалізації вимог статей 24, 64 Конституції України 
про неприпустимість дискримінації за місцем проживання 
або за іншими ознаками, норма статті 3 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» повинна застосовуватись у 
системному зв’язку із нормою частини 17 статті 46 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» для інших 
громадян, не належних до територіальної громади. 

 Шум і галас в залі. Обговорення серед депутатів щоб 
поставити пропозицію Сизон Т.А. на голосування. 

Семеніхін 
Артем Юрійович 

Продовжуйте далі. 
 

Волошко 
Яна Олегівна 

Згідно офіційної позиції офісу Уповноваженого ВРУ з прав 
людини, що недопуск особи до колегіального засідання 
органу місцевого самоврядування через місце реєстрації в 
іншому населеному пункті є дискримінацією. 
Порядок доступу до засідань повинен визначатися радою 
виключно відповідно до закону. 
Проте, у законодавстві не передбачено підстав для 
обмеження доступу до засідань колегіальних органів 
місцевого самоврядування, окрім випадків передбачених 
Законами України «Про правовий режим надзвичайного 
стану» та «Про правовий режим воєнного стану». При цьому 
необхідно враховувати конституційно закріплену заборону 
на обмеження прав і свобод людини і громадянина, 
встановленої нормою статті 64 Конституції України. 
Оскільки в Конотопі надзвичайний та воєнний стан 
відсутній, встановлення будь-яких конституційних 
обмежень, законних прав і свобод громадянина є 
неприпустимим. 
З приводу того, що у поданому депутатами проекті рішення 
встановлюються певні вимоги щодо поведінки присутніх у 



сесійній залі, зокрема щодо заборони висловлювати свою 
думку, пересуватися по сесійній залі… 

 Шум і галас в залі. 
Волошко 
Яна Олегівна 

Згідно зі статтею 10 Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод кожен має право на вираження 
своїх поглядів. Відповідно до статті 11 Конвенції кожен має 
право на свободу мирних зібрань. 

Сизон  
Тетяна Анатоліївна 

Закликала головуючого переходити до формування порядку 
денного. 

 Шум і галас в залі. 
Волошко 
Яна Олегівна 

Оскільки приміщення міської ради є громадським місцем, 
отже, кожен може бути присутнім на сесії міської ради і 
висловлювати свою точку зору, свої погляди, навіть якщо 
вони провокуючі, образливі для когось. Це текст рішення 
Апеляційного суду. 

 Шум і галас в залі. 
Волошко 
Яна Олегівна 

За стандартами Ради Європи та згідно з практикою 
Європейського суду з прав людини будь-які дії, заклики, 
лозунги, гасла, є допустимими, навіть якщо вони висловлені 
в образливій формі, оскільки Конвенція захищає право на 
свободу вираження поглядів не тільки «інформації» чи 
«ідей», що сприймаються зі схваленням чи розглядаються… 
Справа в тому, що це є основою європейських цінностей, це 
є основою нашої Конституції… 

 Шум і галас в залі. 
Семеніхін  
Артем Юрійович 

Зараз юрист, сектор юридичної роботи міської ради дала 
пояснення, що даний проект рішення є незаконним. 

Сизон  
Тетяна Анатоліївна 

Ставте на голосування. 

Семеніхін  
Артем Юрійович 

Згідно Конституції України, згідно Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», згідно регламенту 
Конотопської міської ради міський голова, головуючий на 
сесії зобов’язаний зробити все, щоб було дотримано букву 
закону. Я не маю права ставити на голосування проект 
рішення, який суперечить законодавству. Це пряма норма 
закону, я не маю права цього робити. Тому Вашу 
пропозицію ставити на голосування я не можу. 

 Шум і галас в залі. 
Семеніхін  
Артем Юрійович 

Тому товариство! Я ставлю на голосування ще раз проект 
бюджету, він включений до порядку денного. Я прошу 
проголосувати за бюджет. Проголосуйте будь ласка за 
бюджет. 

 Шум і галас в залі. Присутні скандують «Бюджет». 



Семеніхін  
Артем Юрійович 

Я ставлю на голосування проект бюджету, він включений до 
порядку денного, є рішення бюджетної комісії, прошу 
голосувати, будь ласка голосуємо. 
Товариство! Хто за бюджет, прошу голосувати. 

 Частина депутатів голосує, але більшість депутатів не 
голосує і не підіймає картки. Листки для голосування 
депутати не заповнювали і не надавали до лічильної комісії. 
В залі шум і галас. 
На трибуні виступала мешканка міста зі зверненням до 
депутатів, яка була присутня на сесії. 
В залі шум і галас. 

Семеніхін  
Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування проект бюджету за 
основу, прошу голосувати. 

 Частина депутатів голосує, але більшість депутатів не 
голосує і не підіймає картки. Листки для голосування 
депутати не заповнювали і не надавали до лічильної комісії. 
В залі шум і галас. Присутні скандують «Бюджет». 

Семеніхін  
Артем Юрійович 

Товариство! З огляду на ту ситуацію, що депутатський 
корпус, який тут знаходиться зараз порушує всі норми 
моралі і всі норми закону, які можуть існувати, 
відмовляються голосувати і в цілому і за основу за проект 
бюджету, який був прийнятий на виконавчому комітеті 
міської ради, був обговорений, і з поправками був готовий 
до прийняття на бюджетній комісії… Зараз він прийнятий і 
включений до порядку денного ще на попередньому 
пленарному засіданні міської ради, яке було 26 липня, 
депутати зараз хочуть добитися тільки одного – прийняття 
кадрових рішень… 
З огляду на це, поки депутати не розродяться на прийняття 
бюджету, я оголошую перерву до 12 вересня. Якщо ви 
будете готові проголосувати за бюджет раніше, я сесію можу 
провести і вночі. Слава Україні! 

 
 
 

Протокол вела: 
Начальник відділу організаційної  
та кадрової роботи міської ради      Н.А.Яременко 

 


