
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 Позачергова 26 сесія міської ради 

 

 
м.Конотоп 

від 19.04.2018, 10:00    

 

  

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

Присутні на сесії:   23 (список додається). 

Запрошених:    __ (список додається). 

 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Перед початком сесії закликав присутніх до спокою, а 

також повідомив, що дана сесія скликана на вимогу 

частини депутатів і з одного питання "Про дострокове 

припинення повноважень міського голови Семеніхіна 

Артема Юрійовича". 

Прошу провести реєстрацію.  

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

В залі 21 депутат, сесія є повноважною і оголошується 

відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

Хвилина мовчання за загиблими за волю України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! В президії знаходиться міський голова 

Семеніхін А.Ю. Присутні: депутати обласної ради Сердюк 

О.Б. та Биркун М.Б. Також присутні: Войцеховський Б.О., 

т.в.о. начальника Конотопського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Сумській області, Плескач 

О.Ю., керівник Конотопської місцевої прокуратури. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Повідомив, що у залі присутні 23 депутати разом із міським 

головою, а на реєстрації 21 депутат. Задав питання чому 

таке відбувається, хто на пульті і як можна контролювати 

систему ВІЧЕ, щоб збоїв у системі не було?  

Семеніхін  Прошу оргвідділ провести повторну реєстрацію. 



 

Артем Юрійович 

Процедура реєстрації (в залі 22 депутати разом із міським головою). 

 Обговорення в залі, що хтось із депутатів виймав картку 

для голосування (депутат Позовний О.М. не вірно вставив 

картку для голосування ). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Провів повторну реєстрацію.  

Процедура реєстрації (в залі 23 депутати разом із міським головою). 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Артем Юрійович! Я Вас прошу, як міського голову і 

головуючого проінформувати депутатів і громадськість, у 

зв’язку з відсутністю депутатів, хто відсутній, з яких фракцій 

і чому. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Надійшло дві заяви від Левана Гівієвича Толордави. Одна із 

текстом, що він відкликає свій підпис, який він поставив в 

офісі "Самопомічі" під протоколом роботи комісії і друга 

заява, що він не може прийняти участь у 26 сесії, тому що 

він знаходиться у відрядженні в штабі Руху Нових Сил в 

м.Києві. 

Переходимо до порядку денного. Одразу хочу повідомити, 

що я оголошую про конфлікт інтересів, оскільки тут 

розглядається питання, що стосується безпосередньо мене, 

участі у голосуванні ні за порядок денний, ні за проект 

рішення я брати не буду, у зв’язку із конфліктом інтересів. 

 

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного позачергової 26 сесії міської ради 7 скликання 

 

19 квітня 2018 року 

№ Назва рішення 

1.  Про дострокове припинення повноважень міського голови Семеніхіна Артема 

Юрійовича 

 

 

 

 

 



 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до регламенту роботи позачергової   

26 сесії міської ради 7 скликання 
 

19 квітня 2018 року 

 

1.  Для відкриття сесії, формування її робочих органів і 

затвердження порядку денного 

- до 10 хвилин 

2.  Для доповідей 

 

- до 20 хвилин 

3.  Для співдоповідей 

 

- до 10 хвилин 

4.  Для заключного слова 

 

- до 3 хвилин 

5.  Для виступів в обговоренні питань порядку денного 

 

- до 3 хвилин 

6.  Для обговорення одного питання 

 

- до 15 хвилин 

7.  Після розгляду питань порядку денного для 

оголошень, заяв, повідомлень депутатів 

- до 15 хвилин 

 

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 0.1  Затвердження редакційної комісії 

   

 0.2  Затвердження порядку денного  

   

 0.3  Затвердження регламенту роботи 

   

 1  Про дострокове припинення повноважень міського голови Семеніхіна 

Артема Юрійовича 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

0.1.Затвердження редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Для подальшої роботи сесії нам необхідно 

обрати редакційну комісію. 

Є пропозиція обрати двох депутатів до складу редакційної 

комісії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Задала питання, чому депутат Багрянцева О.Ю. не займає 

місце в залі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Повідомив, що Багрянцева О.Ю. знаходиться з народом. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Закликав присутніх до порядку. 

Вирішили обрати до редакційної комісії Назаренка І.М. та 

Гричановського А.М. 

Хто за те, щоб обрати до редакційної комісії 2 депутатів - 

Назаренка І.М. та Гричановського А.М., прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження редакційної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

До складу редакційної комісії обрано Назаренка І.М. та 

Гричановського А.М. 

 

0.2.Затвердження порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Переходимо до визначення порядку денного 

позачергової двадцять шостої сесії. Дана позачергова сесія 

скликана відповідно до частини 7 статті 46 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" на звернення 

частини депутатів Конотопської міської ради і виноситься 

лише одне питання "Про дострокове припинення 

повноважень міського голови Семеніхіна Артема 

Юрійовича". 

Пропозиції щодо порядку денного, регламенту засідання вам 

роздані. 

Хто за те, щоб затвердити порядок денний позачергової 

двадцять шостої сесії, прошу голосувати. 

 Із залу (від присутньої на сесії жінки) надійшла пропозиція 

включити до порядку денного ще одне питання про 

засудження дій Національної Гвардії України 3 березня 2018 

року під стінами ВРУ щодо побиття АТОвців. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ініціатива з народу! Я зараз ставлю на 

голосування пропозицію включити до порядку денного 

питання про засудження дій 3 березня з боку представників 

поліції, Національної Гвардії. Я прошу проголосувати, щоб 

поставити це питання, яке сказала зараз шановна пані, на 

голосування. Питання про засудження дій поліції 3 березня 



 

під стінами ВРУ. Прошу поставити це питання на 

голосування, щоб включити це питання до порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Включення до 

порядку денного питання «Про засудження дій поліції 3 

березня під стінами ВРУ». 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ставлю на голосування затвердження порядку 

денного з тим питанням, з яким звернулися до мене депутати 

міської ради. Прошу голосувати за затвердження порядку 

денного. 

... Ставлю пропозицію до порядку денного на голосування за 

основу. 

Слово Сизон Т.А. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Відповідно до частини 7 статті 42 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", пункту 10  частини 2 

статті 19 Закону України "Про статус депутатів місцевих 

рад" Вам було направлено листа 13 березня 2018 року за 

підписом більшості депутатського корпусу, відповідно до 

якого Ви повинні прозвітувати на найближчому пленарному 

засіданні перед міською радою про роботу виконавчих 

органів Конотопської міської ради. Тож прошу поставити на  

голосування мою пропозицію про Ваш звіт до порядку 

денного сьогоднішньої сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! На минулій сесії міської ради я повинен був 

звітувати... Надаю слово депутату Ульянченко О.Ф. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Галас в залі. 

В тому році я була на кожному засіданні сесії! Де були ви в 

тому році? 

Галас в залі. 

Ви чого пришли? Влаштовувати цирк?...  

Закликала депутатів сісти і голосувати... Повідомила, що 

участі в цьому брати не буде... 

Галас в залі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зараз фактично відбувається спроба незаконно захопити 

владу в місті... 

Галас в залі. 

Вони зараз бачать, що не вистачає голосів, щоб мене 

відправити у відставку, тому вони задіяли план "Б" - зірвати 

сесію і не допустити голосування, тому що якщо зараз 

відбудеться голосування, то рішення не буде підтримано, бо 

немає тих, хто хоче за це голосувати, то вони рік не 

матимуть права піднімати це питання, тому вони і піднялися 



 

зі свого місця для того, щоб не голосувати. Це фактично зрив 

сесії... Я зараз вимагаю від депутатів міської ради зайняти 

свої місця і діяти згідно чинного законодавства, не 

порушувати Закон... 

Галас в залі. 

Повідомив присутнім, що більше 3 разів звертався до ВРУ 

щоб розпустити міську раду і піти на перевибори разом із 

міським головою. 

Галас в залі. 

Звернувся до поліції навести порядок в залі, звернувся до 

представників СБУ, що депутати більше року 

дестабілізують ситуацію в місті. 

Галас в залі. 

Товариство! Я звітував перед громадою, звіт надав. Якщо 

депутати хотіли почути звіт, то мали б прийти на звіт. 

Хочуть зараз почути звіт, я його зачитаю.  

Галас в залі. 

Хочуть депутати почути мій звіт, займайте свої місця, буде 

вам звіт, я зачитаю звіт. 

Закликав депутатів до конструктивної роботи, щоб 

вирішити всі проблемні питання в життєдіяльності міста. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

... Ставлю пропозицію включення до порядку денного мого 

звіту. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Повідомив, що поставить свій звіт на голосування для 

включення його до порядку денного у тому випадку, якщо 

депутати доведуть надзвичайність потреби у  звіті. Це 

позачергова сесія, яка скликається з надзвичайних і 

невідкладних питань.  

Кирій  

Олександр 

Вікторович 

 

Галас в залі. 

Артем Юрійович! Перш ніж перейти до головного питання 

про припинення Ваших повноважень, нам треба обов’язково 

прослухати Ваш звіт. Тому звіт потрібно включити, 

прослухаємо його, а далі вирішимо, можливо ми і знімемо це 

питання після того, як Ви прозвітуєте.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! Стаття 42 частина 7 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" чітко говорить про те, що 

на вимогу більшості депутатів міський голова повинен 

прозвітувати про роботу виконавчих органів ради за період, 

в терміни, які вимагають депутати. 13 березня більшість 

депутатів Конотопської міської ради звернулись до Вас з 

проханням прозвітувати до 30 березня 2018 року і надати 

звіт для ознайомлення до 20 березня, щоб ми могли 



 

ознайомитися і певні рішення прийняти. Але звіт нам був 

наданий 30 березня і Ви, як міський голова не прозвітували 

на найближчій сесії. Тому ця вимога депутатів автоматично, 

вона нікуди не дівається, вона ж автоматично залишається 

вимогою і нормою Закону. Якщо Ви її порушуєте, це інше 

питання.  

Друге питання. Депутат міської ради згідно Законів України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус 

депутатів місцевих рад" має право вносити пропозиції до 

формування порядку денного, так, як і проектів рішень. 

Тому я закликаю Вас діяти виключно згідно Законів України 

і Конституції. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Надаю Вам роз'яснення. По перше. Для того, щоб вимагати 

щось взагалі, по совісті, треба зробити це самому. Я не бачу 

Вашого звіту, пане Омельченко, коли Ви працювали 

начальником ЖКГ області... Ви, як депутат, як говорить 

Закон, зобов’язані звітувати перед своїми виборцями що 

півроку. Не просто в газеті надрукувати звіт, а особисто на 

окрузі. Це говорить Закон. Ви цього не робите. Є деякі 

депутати, які за всю свою каденцію, які тут присутні, жодної 

зустрічі виборців у себе на окрузі не провели. Більше того, 

депутати, які присутні тут, половина, не ведуть навіть 

прийому. Що стосується порядку денного сьогодні, то сесія 

скликалася з одного питання. В Законі написано, що повинен 

прозвітувати, так, я прозвітую. Я прозвітував би на тій сесії 

коли ви говорили, якщо б сесія була відкрита. Сесія не 

відбулася, бо ви були тут і картки не вставляли. Я готовий 

був прозвітувати і звіт був, і він зараз у мене на руках є, я не 

ховаю свого звіту, він у публічному доступі. Розумієте? І в 

Законі не прописано, що за десять днів я повинен вас 

інформувати. Звітувати так! Я прозвітую і від цього звіту не 

відмовляюсь, на черговій сесії, так! Прошу прокоментувати 

дану ситуацію завідувачу сектору юридичної роботи Коваль 

А.В. 

Коваль  

Анна Валеріївна 

Відповідно до статті 25 Регламенту зазначено, що для 

розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій 

скликається позачергова сесія. Пропозиція і обґрунтування 

щодо необхідності скликання позачергової сесії подається 

ініціатором скликання, ініціатором є депутати, міському 

голові в письмовій формі. Щодо того, щоб міський голова 

звітував саме на позачерговій сесії, такої пропозиції 

обґрунтувань не було. Ця сесія скликалася тільки з одного 



 

питання. Міський голова повинен звітувати про роботу, але 

ніде не зазначено, що це повинно бути саме на позачерговій 

сесії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я обов’язково прозвітую 26 числа на черговій сесії, де ми 

будемо розглядати бюджетні питання. 

Ставлю на голосування пропозиції до порядку денного за 

основу. Одне питання "Про дострокове припинення 

повноважень міського голови Семеніхіна Артема 

Юрійовича", прошу голосувати за основу затвердження 

порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Затвердження порядку 

денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оргвідділ, я прошу повторно поставити на голосування. 

Галас в залі. 

Оргвідділ, я прошу повторно голосувати за основу 

затвердження порядку денного. 

 Після голосування відбувся технічний збій і результати 

повторного голосування не були показані програмою ВІЧЕ на 

екрані в сесійній залі, хоча в програмі Віче-секретар 

результати голосування були відображені (За – 5, Проти – 

0, Утрим. – 0, НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - 

Затвердження порядку денного). 

 Програма Віче-табло не відобразила результати 

голосування ні на екран монітора, ні на екран телевізора в 

сесійній залі і не відгукувалась на будь-які дії. З огляду не 

відображення інформації на табло, за декілька хвилин було 

здійснено перезавантаження програм Віче-секретар, 

Віче-табло, Віче-сервер. Після перезавантаження було 

проведено реєстрацію і інформація знову відображалась в 

штатному режимі (присутні 23 депутати разом із міським 

головою). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Міський голова пояснив депутатам, що відбувся технічний 

збій, але депутати заявили, що відбулося втручання в 

систему "ВІЧЕ" і повиймали картки для голосування, кворум 

відсутній. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Провів повторну реєстрацію. Відсутній кворум, оскільки 

депутати вийняли картки.  

(результати реєстрації станом на 11 год. 02 хв. 

додаються). 
 

Галас в залі. 
 



 

Надав слово Мотузко О.І, який відповідає за роботу 

системи ВІЧЕ. 

Мотузко 

Олексій Іванович 

 

Повідомив, що він є відповідальним за технічний захист 

інформації в міській раді і що система ВІЧЕ була 

перезавантажена через те, що на екрані не відобразився 

текст, тобто результати голосування. 

 Галас в залі. 
 

Міським головою було декілька разів проведено реєстрацію, 

кворум відсутній (списки зареєстрованих станом на 11 год. 

18 хв.;  11 год. 18 хв. 30 сек.; 11 год. 19 хв.; 12 год. 47 хв. 

додаються). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

У зв’язку з відсутністю кворуму міський голова оголосив 

перерву до 26 квітня 9.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Позачергова 26 сесія міської ради, 26.04.2018 

 
 

від 26.04.2018,  09:00                                                 м.Конотоп 

 

 

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

Присутні на сесії:   23 (список додається). 

Запрошених:    __ (список додається). 

 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

На сесії присутні депутати обласної ради Сердюк О.Б. та 

Биркун М.Б. Також на сесії присутня спостережна місія ОБСЄ 

- пан Джейм Ніколас Сперос і Яна Солод - перекладач. Також 

присутні: Плескач О.Ю., керівник Конотопської місцевої 

прокуратури, а також Васильченко О.В., заступник 

начальника Конотопського відділу поліції ГУНП в Сумській 

області.  

Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації Присутні 23 депутати (разом із міським головою).. 

Хвилина мовчання за загиблими в  

Чорнобильській катастрофі 
 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Сесію ми можемо продовжувати, але на початку 

сесії я повинен виконати рішення суду. 

Зачитав рішення Конотопського міськрайонного суду 

Сумської області від 23.03.2018, справа №577/4592/17, 

провадження №2/577/112/18 (рішення з єдиного державного 

реєстру судових рішень додається). 

Багрянцева 

Олена Юріївна 

 

Повідомила депутатам, що до них звернулося Конотопське 

трамвайне управління з листом. Зачитала текст листа: 

"Комунальне підприємство "Конотопське трамвайне 

управління" організовано в 1949 році громадою міста 

методом народної будови. За багато років своєї непростої 

історії підприємство надає постійні послуги мешканцям 

нашого міста в міському перевезенні. За останній рік роботи 

підприємства колектив бореться за своє виживання. Люди 

працюють без заробітної плати з лютого місяця. з січня місяця 

депо відключено від електроенергії. Із-за протікання даху 

адміністративно-виробничих приміщень на стінах утворились 

чисельні тріщини, стіни і стеля мокрі, на підлозі калюжі води. 



 

В таких умовах неможливо проводити ремонтні роботи 

трамвайних вагонів, які скоро просто зупиняться. Через 

відсутність фінансування ми не можемо закупити запасні 

частини для ремонту трамвайних вагонів. Через затримку 

заробітної плати люди звільняються, зокрема водії трамваїв, 

яких нам і так не вистачає. На сьогодні заборгованість по 

зарплаті становить 1 млн. 349 тис.грн. По електроенергії 2 

млн. 454 тис.грн. Інша заборгованість 258 тис.грн. Загальна 

заборгованість 5 млн. 541 тис.грн. Трамвай на межі знищення. 

Підприємство не може так довго працювати. В наших 

складних економічних умовах просто не6можливо вижити 

людям, які тут працюють. Звертаємося до міського голови, до 

депутатів міської ради негайно прийняти відповідні рішення 

для забезпечення стабільної економічної діяльності 

підприємства та виробничих і соціально-економічних 

гарантій колективу з метою забезпечення міста 

електротранспортом. Просимо не допустити знищення 

нашого підприємства, де працює 180 чоловік нашої громади. 

Збережемо разом нашу гордість, Конотопський наш трамвай. 

З повагою, директор КП "КТУ" Юрій Жмуд і голова 

профкому пані Кузько".  

 Присутні в залі скандують "Бюджет", "Ганьба". 

Дискусія в залі з питання хто відповідає за трамвайне 

управління.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Запропонував пропозицію: включити  до порядку денного 

питання, які є в матеріалах сесії по бюджетним питанням. 

Запропонував бюджет проголосувати сьогодні. Запитав у 

депутатів, чи вони будуть сьогодні голосувати за бюджет, 

якщо міський голова внесе таку пропозицію? 

 Виступила присутня на сесії жінка з проханням надання 

матеріальної допомоги її дитині для заміни тазобедренного 

суставу, який коштує 100 тис.грн. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Ставлю на голосування пропозицію до порядку 

денного включити питання прийняття бюджету міської ради. 

Повідомив депутатам, що надасть їм слово одразу після 

того, як буде поставлене на голосування  питання про 

включення до порядку денного питання прийняття бюджету. 

Оргвідділ, прошу приготуватися поставити на голосування 

питання про прийняття бюджету на 2018 рік. Оргвідділ, 

прошу приготуватися, дивіться, картки виймають швидко... 

Галас в залі. 

Я дію в інтересах громади, коли ставлю питання бюджету до 



 

порядку денного, я захищаю інтереси громади, тому що нам 

треба робити дороги, у нас в спортшколі дах падає, дітей 

привалити може, у нас зарплату не отримують... Я прозвітую, 

я не відмовляюся від свого звіту, але я хочу побачити ваші 

звіти депутати. Де ви по 100 тис.грн. подівали, які у вас були? 

Що ви, як депутати зробили за рік? 

Галас в залі. 

Оргвідділ, приготувалися? Скажете коли готові, щоб 

поставити на голосування про включення до порядку денного 

питання бюджету. Я надам всім слово бажаючим виступити 

після того, як поставлю на голосування питання включення 

проекту бюджету на 2018 рік на цю сесію.  

Галас в залі. 

Я скажу так, депутати, які не хочуть приймати у цьому 

участь, вони долучаться до голосування, якщо ви 

проголосуєте за те, щоб включити до порядку денного 

питання про прийняття бюджету. 

 

Депутати повиймали картки для голосування, сесія не 

повноважна (список зареєстрованих депутатів станом на 

10:08 додається). 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Оргвідділ, прошу провести реєстрацію депутатів (присутні 7 

депутатів разом із міським головою. Список зареєстрованих 

депутатів станом на 10 год. 11 хв. додається). 

 Виступили присутні на сесії громадяни міста зі зверненням 

до депутатів, щоб вони голосували і навели в місті порядок.   

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Закликав депутатів вставити картки і голосувати за 

бюджет.  

Оргвідділ, прошу провести реєстрацію депутатів (присутні 

станом на 10 год. 32 хв. Семеніхін А.Ю. та Багрянцева О.Ю.).  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

У зв'язку із тим, що кворум відсутній, депутати не 

реєструються, у зв'язку із тим, що судом визнано 

громадянином Російської Федерації депутата міської ради 

Олександра Кирія, у зв'язку із тим, що ми тепер повинні 

отримати роз'яснення від Центральної виборчої комісії, від 

СБУ, від Генеральної прокуратури України стосовно того чи 

може депутат Кирій приймати участь у голосуваннях міської 

ради, чи може він бути взагалі депутатом міської ради, я 

оголошую перерву в пленарному засіданні. Чергове пленарне 

засідання міської ради, яке планувалось на 8 число, буде 

проведено 23 числа травня місяця, позачергова сесія буде 



 

продовжена 22 числа травня місяця.         

Дав доручення депутатам, секретарю міської ради, 

оргвідділу провести всі комісії міської ради, підготувати 

висновки комісій по тим проектам рішень, по яким вони 

відсутні.  

Повідомив, що якщо депутати звернуться до міського голови 

з проханням провести сесію раніше і вони готові голосувати 

за бюджет, то сесія буде проведена в будь-який день, а 

також на сесії буде зачитаний звіт міського голови.   

Даю доручення депутатам згідно Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" і вимагаю потім від 

депутатів прозвітувати про виконання мого доручення в 

письмовій формі про звіт на округах, про виконану ними 

роботу, про витрачені ними кошти до копійки, що і куди було 

витрачено, на скількох засіданнях вони були присутні, коли 

реєструвалися, коли ні. Ця вся інформація повинна бути 

донесена до громади, це моє доручення згідно Закону України  

"Про місцеве самоврядування в Україні"… 

 

 

 

Міський голова         А.Ю.Семеніхін 


