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

Присутні на сесії:   31 (список додається) 

Запрошених:    __ (список додається) 

 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу провести реєстрацію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Сесія є повноважною.  

Виконується Державний Гімн України  

Хвилина мовчання за загиблими воїнами за Волю України 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Позачергова 26 сесія продовжується. В залі присутні: депутат 

обласної ради Биркун Микола Борисович, а також присутній 

заступник начальника відділу Конотопської поліції 

Головного управління Національної поліції в Сумській 

області Васильченко Олександр Вікторович, керівник 

Конотопської місцевої прокуратури Плескач Олександр 

Юрійович. Також присутні начальники відділів, управлінь 

міської ради, заступники міського голови.  

Товариство! Для продовження роботи сесії нам необхідно 

обрати лічильну комісію. Лічильна комісія повинна 

складатися по одному представнику від кожної фракції. 

Зачекайте будь ласка Омельченко, я побачив, що Ви руку 

підняли, я Вам дам слово. Лічильна комісія повинна 

складатися по одному представнику від кожної фракції. 

Звичайно, для того, щоб не затягувати наше місто ще далі в 

прірву, абсурдної боротьби, незрозумілих речей, не робити 

жертви з наших працівників комунальних підприємств, 

зокрема із працівників трамвайного управління, нам 

необхідно працювати над бюджетними питаннями, 

проголосувати їх, голосувати за програми, голосувати за 

зарплати нашим трамвайникам, за ремонти шкіл і так далі. 

Але з огляду на те, що щоб перейти на голосування за 

бюджет, це вже 27 сесія, нам потрібно закрити 26 сесію, 

вирішити по ній питання, проголосувати "так" чи "ні", нам 

потрібно обрати лічильну комісію. Товариство! Пропозиція 



по складу лічильної комісії - по одному представнику від 

фракції... Персонально я пропоную, щоб це були голови 

фракцій.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Тарас Павлович, я дам Вам слово. Пані Яременко, дайте 

роз’яснення як начальник оргвідділу, а потім юристи - 

сформований у нас порядок денний чи ні? Проголосований 

чи ні? 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

 

На минулій сесії був проголосований порядок денний. Те що 

ви назвали за основу, це є не рішення яке приймається за  

основу, з правками і в цілому. Це регламентне питання і 

голосувати за основу ні регламентом, ні законодавством 

регламентні питання не регулює. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Начальник сектору юридичної роботи. 

Коваль 

Анна Валеріївна 

 

Я підтримую слова Наталії Анатоліївни, дійсно, у нас це 

процедурне питання, воно приймається загальною більшістю 

голосів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Так. Воно проголосоване. Тому товариство, для продовження 

роботи сесії нам необхідно буде сформувати лічильну 

комісію. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я попереджаю, як депутат міської ради і головуючого, і 

начальника організаційно-кадрового відділу, і сектор 

юридичної роботи про надання завідома неправдивої 

інформації.  19 квітні на позачерговій 26 сесії міської ради 

було прийнято регламентне питання, процедурне питання, 

прийняття за основу порядку денного позачергової 26 сесії 

міської ради. Все це чітко є в протоколі пленарного 

засідання, який розміщений на офіційному сайті 

Конотопської міської ради. Ми повинні наступним кроком 

внести зміни і прийняти порядок денний потім в цілому. 

Потім продовжити роботу, розглядати питання і якщо там 

буде питання про дострокове припинення повноважень 

міського голови, чи секретаря, яке по процедурі таємного 

голосування, тоді ми будемо обирати лічильну комісію.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Я ставлю зараз на голосування питання про 

формування лічильної комісії. Оргвідділ, я прошу 

підготуватися, я зараз поставлю це питання на голосування. 

Пані Коваль, я прошу Вас ще раз дати роз’яснення 

стосовного того: позачергова сесія, з яких питань вона 

скликається, які питання розглядаються, що ми повинні 

робити далі. 

Коваль 

Анна Валеріївна 

Позачергова сесія скликається у разі невідкладних випадків 

або за пропозицією депутатів. Депутатський корпус надіслав 



 пропозицію з порядком денним щодо дострокового 

припинення повноважень міського голови і додав до цієї 

пропозиції проект рішення, який було обговорено на 

комісіях. Тому з цього питання і було скликано позачергову 

сесію. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Вам щойно було надано роз’яснення від 

начальника відділу організаційної та кадрової роботи міської 

ради, який відповідальний за цей напрямок і юристи дали 

роз’яснення, як треба діяти. Тому, будь ласка, ми зараз 

формуємо лічильну комісію і переходимо безпосередньо до 

самого голосування. 

Тарас Павлович, у нас є протокол бюджетної комісії, яким 

прийнято рішення по бюджету. Бюджетна комісія засідала у 

складі  голови комісії Ульянченко О.Ф., членів комісії 

Романенко Н.А. та Лиманчува Є.В. Присутня із депутатів 

була також пані Пащенко І.О. Є купа свідків і є відеозапис, 

що комісія відбувалась.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я пропоную зараз поступити наступним чином - 

проголосувати, щоб закрити зараз 26 сесію, всі питання, які є  

у нас в цій сесії, які ви хочете розглянути, перенести на 27 

сесію, яка має відбутися, грубо кажучи, через 10 хвилин, 

включити туди всі питання і йти по регламенту, щоб не 

порушувати ні Закон, ні регламент і пропоную проект 

рішення наступний: "Закрити 26 сесію з перенесенням всіх 

питань, які депутати бажають розглядати, в 27 сесію". Чому я 

пропоную так зробити? У нас тут зараз присутня лише 

невеличка частина трамвайного управління, люди фактично 

із зими сидять без зарплати, з нового року у них немає 

електроенергії і працюють вони в середині, ремонт вагонів і 

опускають вагони, вони, працюючи фактично на 

акумуляторах. Розумієте? Йде порушення умов праці! Те, що 

люди там зараз як раби, це факт. Те, що тут хтось хоче 

гратися в політику, то давайте будемо гратися в політику 

після того, як вирішимо всі господарські питання у нашому 

місті. Після того, як люди отримають у трамвайному 

зарплату, після того, як вчителі почнуть отримувати 

надбавки ті, які повинні отримувати, після того, як ми 

отримаємо кошти на реанімаційне відділення... у нас потреб 

дуже багато, нам зараз немає за що робити поточний ремонт 

дитячий садочків і шкіл, у нас зривається грант за яким ми 

мали робити модернізацію будівлі першої школи. Ми це 

маємо вирішувати, ми цим маємо займатися. У нас величезна 

маса питань по АТОвцям, у нас стоїть будинок на 



Деповській, ми не можемо його добудувати, у нас не 

ремонтуються дороги, те що у нас було 2,5 млн.грн., то це 

крапля в морі і ви це розумієте. Ці роботи до речі виконував 

Райавтодор, тобто якщо є якісь питання до Райавтодора, то 

можете задавати, але мучать чомусь не Райавтодор, а його 

конкурента, поліція тільки їхніми конкурентами займається, 

Окрім цього у нас є маса питань по решті АТОвців, які 

отримали земельні ділянки, але зараз не можуть розпочати 

будівництво своїх будинків із-за того, що там немає 

електроенергії і немає доріг. У нас зараз знаходяться в 

аварійному стані фактично всі мости нашого міста. В 

найгіршому стані знаходиться міст через річку Єзуч по якому 

ходить трамвай. Уявляєте, товариство, що буде, якщо 

трамвай там зійде з рейок на мосту? Якщо загинуть люди, 

хто буде за це відповідати? На цьому тижні комісія там буде і 

якщо комісія прийме рішення експлуатувати далі цей міст, то 

буде. Я на себе такої відповідальності брати не буду. А 

фактично без трамвайного сполучення залишиться все 

Загребелля. А проект реконструкції того мосту у нас є, але 

тепер треба в ньому робити коригування. Ви уявляєте собі 

ситуацію, що трамвай сходить з рейок на мосту? Я пропоную 

зараз для того, щоб порозумітися, оці всі питання, які ви 

хочете, щоб були включені і які вже є включені в порядок 

денний 26 сесії, в тому числі і по моїй відставці, перенести в 

27 сесію, яка має розпочатися не через 10 хвилин, а вже через 

8 хвилин, проголосувати зараз за закриття 26 сесії, включити 

всі ці питання в 27 сесію. В 27 сесії проголосувати за 

бюджет, за дороги, за мости, за зарплати, прийняти 

архіважливі питання для громади міста, а потім нам тут, хай 

люди нам тут дошками позабивають вікна двері, будемо далі 

воювати і займатися політикою, хто повинен бути 

секретарем, хто повинен бути мером, якщо ви не довіряєте 

громаді, яка обрала мене мером. Вам не подобається? Не 

подобається. Давайте підемо всі на перевибори. Я не боюся 

перевиборів, я готовий піти на перевибори, мені є що сказати 

людям, мені є за що відповісти. Ви боїтеся це зробити. Тому 

товариство, ще один із мотиваторів, щоб ви розуміли, 

Президенту Петру Порошенку залишилося максимум бути 

при владі, це при всьому-всьому, 8 місяців. Після того, я 

впевнений, прийдуть нормальні люди, буде нормальний в 

нашій країні Президент. Всі ті люди, які чинили знущання 

над громадами - Губернатори, депутати, мери, всі ті, хто 

знущалися над громадою, вони всі підуть під суд і щоб ви це 



усвідомили. Я знаю, що у двох людей у нашій міській раді є 

паспорти громадянина Російської Федерації. Не буду 

називати прізвищ. Я пропоную, Тарас Павлович, особисто 

Вам, усвідомите, те що ці є людей крім паспортів мають ще 

гроші, вони спробують втекти і можливо вони втечуть. 

Український народ має величезний досвід революційної 

боротьби і те, що український народ не завершив Революцію 

Гідності в 2014 році, український народ зробив правильні 

висновки і як треба діяти, коли буде наступна революція. І 

повірте, те що зараз прирівнялася до партії Регіонів партія 

БПП сильно розбиратися вже не будуть. Тим паче, тут 

присутні представники громади, тут присутні голови 

квартальних комітетів, тут присутні представники 

трамвайного управління, тут присутні АТОвці, всі бачать це 

беззаконня. Що я пропоную я повторюю ще раз. Всі ці 

питання, починаючи від ініційованої вами процедури 

голосування за мою відставку, завершуючи звітами, 

секретарями міської ради і так далі, перенести в 27 сесію, яка 

має початися за 4 хвилини. Включити в порядок денний 27 

сесії це раз. Друге, ми відкриваємо 27 сесію, голосуємо за 

питання програм, бюджетні питання, зарплати, до речі у нас 

банально може закритися морг, ми голосуємо за це, у нас 

люди не отримують матеріальну допомогу на лікування, у 

нас діабетики помирають, немає інсуліну. Ми голосуємо всі 

бюджетні питання, всі потреби, які потребує наша громада, а 

тоді голосуємо за політику. Це моя пропозиція. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

 

Шановний міський голова! Я хочу нагадати, що ми зараз 

присутні на позачерговій сесії, яка ініційована депутатами 

міської ради і це сесія міської ради. Саме депутати формують 

порядок денний цієї сесії і вирішують, які питання і коли їм 

розглядати. Якщо міський голова каже на біле що це чорне, 

на бабусю що це новонароджена, на коліки що це оргазм, то 

це не означає, що це правда. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Зараз ми присутні на пленарному засіданні 26 сесії, пленарне 

засідання якого неодноразово, одноосібно міським головою 

було перенесено. Сьогодні пленарне засідання відбувається, 

в тому числі завдяки ініціювання його саме на сьогодні 

більшістю депутатів міської ради. Я хочу сказати, що 

закриття 26 сесії, без вирішення питань, без формування 

порядку денного, просто напросто незаконно. Нам нічого не 

заважає прийняти, так як у нас... у нас сесія була ініційована 

ще в квітні, зараз вже червень. Ми за два місяці, завдяки 

переносу пленарних засідань, ми не сформували порядок 



денний. Я пропоную для вирішення питань життєдіяльності 

міста включити до порядку денного 26 сесії питання, яке 

підпадає під профіль бюджетної комісії, провести зараз в 

сусідньому залі засідання бюджетної комісії, вирішити 

питання, які ми сьогодні можемо прийняти, сформувати 

порядок денний і проголосувати за це питання, в тому числі і 

по трамвайному управлінню.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я ще раз роз’яснюю депутатам, що 26 сесія скликана з 

одного питання - це відставка міського голови, це 

позачергова сесія. Де-юре ми повинні розглянути це питання, 

або перенести його в наступну сесію. В наступній сесії ми 

повинні розглянути вже всі питання, в тому числі і бюджетні. 

Чому так? Тому, що так Закон пише. І зараз мене змушують 

порушити цей Закон, включити в цю сесію. Що це зараз 

вартує проголосувати всі ці питання, включаючи мою 

відставку, включити в сесію, яка мала розпочатися дві 

хвилини назад. Воно те саме, тільки по Закону. А включати 

зараз якісь питання - це порушення Закону, тому що є 

звернення депутатів, є проект рішення і ми маємо його 

розглянути. Я пропоную, хочете голосувати, давайте зараз 

його проголосуємо, давайте зараз створимо лічильну 

комісію, йдемо проголосуємо, он кабінка. Я не боюсь, я 

також можливо піду проголосую. Ви вимагали цього, а тепер 

ви від цього відхрещуєтесь та відходите.  

Багрянцева 

Олена Юріївна 

 

Хочу звернутися до громади, щоб ви розуміли, що 

відбувається. Депутати хотіли включити до порядку денного 

лише одне питання: "Про дострокове припинення 

повноважень міського голови". Розуміючи, що у них не 

вистачає голосів і що у них ніколи не вистачить голосів, вони 

зараз "варять воду", тому що не знають, як вийти із цієї 

ситуації, не хочуть осоромитись перед громадою і тому не 

хочуть голосувати за це. Але Закон вимагає, щоб голосування 

відбулося.  Тому давайте все-таки наполягати, щоб вони це 

питання зняли з розгляду зовсім, розуміючи що у них нічого 

не виходить, або проголосували і закрили це питання раз і 

назавжди. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

 

Шановні депутати! Шановні присутні! Сьогодні на засіданні 

ми продовжили 26 сесію, прозвучав Гімн, ми на 26 сесії і 

маємо працювати. Закон вимагає. що всі питання міської 

ради вирішує міська рада, вона формує порядок денний. 

Якщо у нас існують нагайні питання до включення до 

порядку денного, вони голосуються в цьому залі, по них 

ухвалюються рішення. У нас дійсно багато нагайних питань, 



як сказав міський голова. 26 сесія, яка розпочата, має бути 

проведена і має бути закінчена, а не перенесена у чергову. 

Давайте діяти в межах вимог Закону, ухвалюємо порядок 

денний, якщо це необхідно, лічильна комісія, а якщо такої 

необхідності немає, то у нас є інші нагайні питання, які ми 

маємо вирішувати в цьому залі.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Я з Вами згоден, тільки одне уточнення - порядок денний у 

нас уже сформований, він проголосований. Такого питання 

основа чи не основа в регламенті, в процедурному питанні, 

немає. Другий варіант. Давайте зараз сформуємо лічильну 

комісію і голосуємо по тому питанню, яке ви і ініціювали. 

Давайте йти по Закону, я за законність, є питання відставки 

міського голови, давайте, чого ви боїтеся проголосувати за 

це. Чого?  

Обговорення питання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! У мене запитання до Омельченка Тараса 

Павловича. 

Питання, які ви хочете включити до порядку денного, 

додатково до цієї сесії - це питання відставки секретаря 

міської ради, обрання нового секретаря міської ради, 

формування членів виконавчого комітету, зміни до 

регламенту. Зараз ставимо на голосування питання 

затвердження порядку денного в цілому. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Ні. Як в цілому? Ні. Ні. Артем Юрійович! У нас прийнятий 

порядок денний за основу. Прийнятий? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Які є пропозиції до порядку денного? 

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

До порядку денного у мене є пропозиція - згідно листа 

депутатів Конотопської міської ради від 31 травня, більшість 

депутатів Конотопської міської ради надали пропозицію 

включити до порядку денного 26 позачергової сесії питання: 

"Про звільнення секретаря Конотопської міської ради 

Багрянцевої О.Ю."; 

"Про обрання секретаря Конотопської міської ради"; 

"Про нову редакцію регламенту Конотопської міської ради 7 

скликання"; 

"Про обрання виконавчого комітету Конотопської міської 

ради". Але це теж повноваження міського голови і тому ми 

пропонуємо внести зміни до рішення Конотопської міської 

ради від 20 квітня 2017 року "Про розпуск виконавчого 

комітету Конотопської міської ради". Міський голова вже 

більше року не пропонує згідно Закону кандидатури по 

новому складу виконавчого комітету. Тому ми пропонуємо 



скасувати пункт 3 рішення "Про розпуск виконавчого 

комітету міської ради", де виконком виконує обов'язки. І про 

звіт міського голови Семеніхіна Артема Юрійовича щодо 

роботи виконавчих органів Конотопської міської ради у 2017 

році, і після засідання бюджетної комісії пропонуємо 

нагальні питання, які стосуються життєдіяльності міста теж 

включити до порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Проекти рішень у вас по всім цим питанням є, окрім питання 

по моїй відставці? 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Про звільнення секретаря є, про обрання це фахівці 

оргвідділу будуть готовити, зміни до регламенту є... 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Немає проектів рішень, згідно регламенту повинні були 

надані проекти рішень по всім цим заявкам, як то кажуть, що 

розробили депутати. Ставимо на голосування питання 

порядку денного в цілому. Той, що був проголосований за 

основу, тобто питання відставки міського голови. Ставте на 

голосування. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного позачергової 26 сесії міської ради 7 скликання 

06 червня 2018 року 

№ Назва рішення 

1.  Про дострокове припинення повноважень міського голови Семеніхіна 

Артема Юрійовича 

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

0.1 Затвердження порядку денного в цілому 

 

0.2 Затвердження регламенту роботи 

 

1 Про дострокове припинення повноважень міського голови Семеніхіна 

Артема Юрійовича 

 

 

 

 

 

 



0.1.Затвердження порядку денного в цілому. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив на голосування питання затвердження порядку 

денного в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 8, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного в 

цілому. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ще раз говорю, до відділу організаційної та кадрової роботи, 

до секретаря міської ради проекти рішень з тих питань, які 

ви озвучили, не були надані. У зв'язку із тим, що Закон 

говорить, що ініціатор проекту рішення повинен готувати 

проект рішення, проекти рішення не були надані і 

відповідного обговорення в комісіях не було проведено. 

Тому що обговорюється в комісіях існуючий проект 

рішення, а не просто якісь слова. Тому ставити на 

голосування ці ініціативи я не поставив, мотивуючи це цим 

порушення Закону. Тобто не було про що говорити, не було 

проектів рішень, їх ніхто не бачив. Проекти рішень повинні 

публікуватися за 10 днів. Вони не були опубліковані. 

Обговорення питання. 

Товариство! Де проекти рішень. Пані Яременко, були 

опубліковані протоколи про які вони говорили? 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Протоколи були оприлюднені, тексти рішень не надходили, 

Більш того, 18 травня були спільні засідання, це питання 

мені також задавалося: чому вони не підготовлені на 

голосування. Я наголошувала про те, що депутати ініціюють 

ті рішення, проекти яких не подані, це було 18 травня на 

спільному засіданні в депутатській кімнаті. Тобто вже 

більше 2 тижнів і вони знали про це, і могли підготувати, і 

надати відповідно до регламенту, як того вимагає регламент 

Конотопської міської ради. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пані Коваль. Тепер Ваше роз'яснення, як я маю вчинити - 

закривати сесію чи продовжити її роботу, чи що робити? 

Оскільки депутати, які ініціювали проект рішення, вони не 

дотримались чинного законодавства? Мені потрібно йти на 

поводу у депутатів і теж порушувати Закон? Чи що? 

Коваль 

Анна Валеріївна 

Я зацитую статтю 17 регламенту, що сесія закривається в 

таких випадках: після вичерпання питань внесених до 

порядку денного сесії, а також за рішенням ради про 

припинення сесії, сесія закривається. Якщо в порядок 

денний також не внесено жодне питання, то як може 

проводитись сесія? Тільки що проходило голосування і 

порядок денний не сформовано. 

 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

Як я можу внести ці проекти, якщо ви їх не надали. Пані 

Пащенко систематично пише заяви до офісу 

Уповноваженого з прав людини у Верховній Раді, 

систематично пише, що там порушили Закон, там порушили 

Закон, а в результаті нічого ми не порушили, а сама 

порушує, за 10 днів не опубліковує проект рішення. Також 

тут немає віз сектору юридичної роботи, де це все? 

Товариство! Я пропоную зараз, щоб проголосувати за те, 

щоб перенести всі ці питання порядку денного на 

сьогоднішню 27 сесію, яка мала розпочатися 23 хвилини 

тому. 

 Після голосування за затвердження порядку денного в 

цілому система ВІЧЕ не показала результати голосування 

на табло. 

На початок голосування було присутньо 30 депутатів, а під 

час голосування система зафіксувала 18 карток для 

голосування. Тобто під час голосування депутати виймали 

та ставляли картки в пульти, що ймовірно призвело до збоїв 

в системі ВІЧЕ і результати голосування не були 

відображені на табло. Було здійснено перезавантаження 

системи. Система працювала в штатному режимі. 

Проведено реєстрацію депутатів (станом на 10:57 

зареєструвалося 20 депутатів разом із міським головою). 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Я хочу звернутися до Інни Олексіївни і до решти депутатів, 

55 хвилин ми говоримо ні про що. Які можуть бути 

пропозиції. якщо ви не надали проектів рішень?  

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

У зв’язку із тим, що система Віче по невідомим причинам 

знову відключилася, прошу на сьогодні оприлюднити, яка 

людина, згідно якої посади, якої інструкції відповідає за 

систему ВІЧЕ. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Пані Яременко дайте відповідь. 

 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Посадовими обов'язками жодної людини міської ради не 

зазначено закріплення за яким обладнанням вона має бути. 

Виключно посадові обов’язки і те, що людина має робити.  

В посадовій інструкції не записано, що за людиною 

закріплений комп’ютер за таким то номером. За зверненням 

депутатів було порушено кримінальне провадження щодо 

роботи системи ВІЧЕ. По ньому була допитана особисто я, 

як начальник відділу організаційної та кадрової роботи. Були 

виявлені всі файли електронні, які стосуються голосування 

під час сесії. Вони були направлені розробнику, здійснений 

аналіз, прийшли оригінали, відповідь депутати отримали, 



також ксерокопію Інна Олексіївна отримала власноручно від 

мене особисто, де було написано роз'яснення, що для 

подальшої безперебійної роботи системи ВІЧЕ необхідно 

зробити її переоснащення і це коштує 25 тис.грн. Ці всі 

листи у вас є. Під час того, як відбувався підрахунок 

голосування за порядок денний в цілому, деякі депутати 

почали витягувати із пультів свої електронні картки, що 

призвело до системного збою в програмі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Тобто не треба було витягувати картки коли йшов процес 

голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

До порядку денного, окрім питань, які озвучив Тарас 

Павлович Омельченко, до порядку денного 26 сесії, 

пропоную внести наступні рішення: "Про затвердження 

програми розвитку та забезпечення діяльності комунального 

підприємства "Конотопське трамвайне управління", "Про 

затвердження програми освіта Конотопа", "Про 

затвердження міської програми про відпочинок та 

оздоровлення дітей улітку 2018 року", "Про затвердження 

програми забезпечення організаційної діяльності на 2018 

рік", "Про затвердження комунальної установи 

інклюзивно-ресурсний центр Конотопської міської ради 

Сумської області".  

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Справа в тому, що я робила депутатське звернення щодо 

системи ВІЧЕ. У ньому було перше питання - хто 

відповідальний за посадовою інструкцією, мені відповідь не 

надали. Було друге питання - електронний протокол, його не 

надали. Тобто, на сьогодні відповідь на своє депутатське 

звернення, впродовж 10 днів я мала отримати конкретні 

відповіді, їх немає, мені тільки дали відповідь від 

розробника цього програмного комплексу, а не надали 

відповіді щодо того хто відповідає і не надали електронний 

протокол. 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Інна Олексіївна! Я особисто тільки що Вам сказала, я 

відповідаю, я, Яременко Наталія Анатоліївна, начальник 

відділу організаційної та кадрової роботи міської ради, була 

допитана в рамках кримінального провадження з цього 

питання. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Тепер Ви почули, пані Пащенко? 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Чому Ви не надали це у відповіді моїй, у офіційній 

відповіді? 

Поляков  

Анатолій 

На моїй дільниці тільки 150 людей не можуть отримати 

матеріальну допомогу. Спочатку потрібно голосувати за 



Миколайович питання міста, а потім вже відставки. 

Клименко  

Іван Григорович 

Скільки можна переливати із пустого в порожнє, давайте 

працювати на місто. Досить політичних інтриг, давайте 

працювати на місто, півтора роки місто фактично мертве, ні 

дороги не ремонтуються, ні школи, ніде нічого, скільки 

можна вже, досить вже. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Дивіться. Що пропонує пані Сизон і що пропонує Іван 

Клименко. Давайте просто порівняємо і приймемо якесь 

рішення. Пані Сизон хоче зняти симптоми, тобто незручно 

коли говорять їй в трамвайному управлінні "де зарплата?", їй 

не зручно, коли члени її партії говорять що проблеми в 

освіті, їй не зручно, що там десь ще щось говорять, вона 

назвала тільки кілька проектів рішень, без їх фінансування, 

зауважте. Вони хочуть за тимчасовим кошторисом 

фінансувати це рішення, а це не повною мірою означає, не 

по всій потребі, тобто це гра, це загравання таке, в тому 

числі із трамвайним управлінням. А ви розумієте, що сама 

навіть назва тієї програми, яку пропонує пані Сизон, вона 

інша, вона відмінна від тієї програми, яка була минулого 

року, навіть назва. Тобто, відповідно бюджетного кодексу, 

ми її навіть за тимчасовим кошторисом фінансувати не 

зможемо, не зможемо. Тарас Павлович вносив пропозицію, 

що давайте змінимо назву програми, знаєте, така в їхньому 

стилі гра, змінемо назву програми, а в Дмитренко 

залишиться та. Не вийде, тому що сама програма, сама суть 

її інша. Розумієте? Інша! Не можна її фінансувати за 

тимчасовим кошторисом. Для того, щоб її почати 

фінансувати, нам потрібно прийняти бюджет і тому ті ігри, і 

ті ось загравання, що сказала пані Сизон, це є блеф, 

бутафорія.  

А тепер, що сказав Іван Клименко. Він сказав: "Досить 

політики, давайте працювати на місто!". Він сказав про все і 

бюджет, і програми, і все що повинно бути 

супроводжувальне. Розумієте? Це сказав Клименко. 

Клименка виступ зайняв 7 секунд, у Сизон півтори хвилини. 

Півтори хвилини брехні і інсинуацій. І 7 секунд правди. Ось 

і вся суть всієї ситуації в місті. 

Тягній  

Сергій 

Миколайович 

Шановні депутати! Я прошу всіх заспокоїтися, все ж таки 

давайте вирішувати питання по суті. Вами піднімається 

питання стосовно відставки міського голови, давайте його 

розглянемо. Ми, на цю сесію, фракція "Батьківщина", 

фракція "УКРОП", депутатська група "За Конотоп!", партія 

"Солідарність", звернулися про те, що нам необхідно, на ім’я 



міського голови, що нам необхідно розглянути 

життєнеобхідні питання для нашого міста, нам необхідно 

сьогодні розглядати бюджетні питання, фінансування всіх 

програм, в цілому всі програми розглядати, а також ряд 

інших питань. У нас по деяким питанням не пройшли 

комісії, тому необхідно проводити комісії. Проте давайте не 

будемо загравати в політичні ігри, а вже почнемо розглядати 

всі питання по суті. Якщо необхідно зараз розглянути одне 

єдине питання про відставку міського голови, фракція 

"Батьківщина", а також депутатська група "За Конотоп!" 

готова розглядати і брати участь сьогодні у даному 

голосуванні, і якщо є підстави для звільнення міського 

голови, давайте розглянемо і будемо голосувати. Проте 

давайте не загравати в процедурних питаннях, а все ж таки 

брати і працювати. Дякую! 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Невже вам приємно їздити цими дорогами, невже вам 

приємно спілкуватися з голодними працівниками 

трамвайного управління, які не знають як прогодувати 

власних дітей. Ви заграєте. Я вам пропоную, щоб не 

порушувати Закони, я звертаюся до працівників трамвайного 

управління, щоб ви зрозуміли, до голів квартальних 

комітетів, щоб не порушувати Закон, ви комісії не провели, 

проекти рішень за 10 днів не опублікували, ці бумажки, щоб 

ви розуміли, кожен проект рішення, як казав один депутат, 

колишній мер, "де підписи?". На звороті кожного проекту 

рішення повинні бути ці підписи: секретар міської ради, 

завідувач сектору юридичної роботи і відповідно 

профільний відділ, в даному випадку це Яременко Н.А. А ці 

бумажки, які вони принесли, це можна друкувати на 

принтері скільки завгодно. Розумієте? І це говорив колишній 

пан мер, що де підписи, що за бумажка. Він правильно казав 

тоді, до речі, у нас підписи є, а де тут підписи? Я ще раз 

пропоную, давайте по Закону перенесемо ці питання в цю ж 

сесію і зараз ж почнемо розглядати. Тільки спочатку 

проголосуємо всі бюджетні питання. Зараз один проект 

рішення. Внесемо в 27 сесію і голосуємо. Ви заблокували 

роботу всіх сесій цією позачерговою. Товариство! Мені зараз 

надійшов лист, який я зараз маю зачитати: 

«Голові Конотопської міської ради Семеніхіну А.Ю. Скарга. 

24 жовтня 2016 року депутатом Конотопської міської ради 

Льовшин Н.О., яка є одночасно підприємцем, викрадено у 

фермерському господарстві Зимовець Р.Ю. пшеницю в 

кількості 36 тон на суму 146 тис. 43 грн. Після 



неодноразових звернень до правоохоронних органів 24 

жовтня 2017 року Конотопським міськрайонним судом 

прийнято рішення про початок досудового розслідування. 27 

жовтня 2017 року було розпочато досудове розслідування. 

До цього часу слідчим відділом Конотопського відділу 

поліції не проведено жодних слідчих дій, слідство 

блокується. Як мені стало відомо, у зв’язку із тим, що 

Льовшин Н.О. є депутатом, без Вашого особистого 

письмового погодження не проведено слідчих дії 

Конотопським відділом поліції, слідство проводитися не 

буде. У зв’язку з цим прошу Вас письмово погодити 

Конотопському відділу поліції проведення слідчих дій 

відносно депутата міської ради Льовшин Н.О. та взяти це 

питання під особистий контроль. Підозрюю також 

працівників Конотопського відділу поліції у корупції, так як 

в слідство втрутилася мама Льовшин Н.О. Олена, яка 

неодноразово з’являлася в поліцію та прокуратуру 

намагаючись владнати справу. Додаю копію накладної на 

вкрадену пшеницю, копію рішення суду та копію про 

початок досудового розслідування».  

Даю публічну відповідь пану Зимовцю.  Для того, щоб 

проводити слідчі дії по відношенню до будь якого депутата 

чи будь-якого працівника міської ради, не потрібно брати 

якесь погодження з боку міського голови. Тому, якщо вкрав 

щось, вчинив злочин, нехай розслідують. Бо у нас поліція 

закриває злочини реальні, про які ми ось зараз говоримо, 

закривають злочини де Валентину Горбенко, бібліотекаря, 

побили, закривають злочини, проте там, де люди 

оборонялися перед стінами міської ради, на них відкривають 

провадження і потім весь відділ поліції штурмує квартиру де 

він живе. Оце у нас така поліція. Крадеться метал, люки 

здаються, поліція не розслідує, крадіжки зерна поліція не 

розслідує, злочини депутатів поліція не розслідує. 

Переходимо далі до роботи, я змушений був це зачитати. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Головуючий, я прошу, коли Ви згадуєте про мене, то 

виважено дуже... Новий друкарський орган, який з'явився в 

міській раді, як друкує рішення сесії? Закінчуйте в 

друкарний орган пускати пусту інформацію, я покажу якщо 

хочете, подивіться рішення. Друге. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Це тому, що не у вашій друкарні надруковано, пане Огрохін? 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Шановна громада! Вдруге звертаюся. Головуючий, 

поважайте жінок депутатів - це депутат Пащенко і депутат 



 Сизон.  І  останнє, я наголошую Вам, що Ви порушуєте 

статтю 351 - перешкоджання депутатській діяльності. Тому, 

будь ласка, працюйте в межах Закону. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Дав доручення Огрохіну І.М.  згідно Закону України "Про 

статус депутатів місцевих рад" провести на своєму окрузі 

відкриту зустріч з виборцями, оскільки за два з половиною 

роки не було проведено жодної. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Головуючий, Сизон правильно назвала програму щодо 

трамвайного управління і це рішення підготовлено 

працівниками міської ради, є всі підписи. Вперше 

приєднуюсь до виступів депутата Клименко І.Г. і пропоную 

перейти до формування порядку денного. Ваше не бажання 

працювати воно  завжди вражає, Ви "варите воду" вже 

більше години. Починаємо формування порядку денного. І 

ще, для того, щоб запустити життєдіяльність міста, про яку 

Ви так кричите, потрібно із чогось починати. До цих 

програм у бюджетної комісії не було ніяких зауважень. І ще 

раз, пропоную включити до порядку денного 26 сесії 

рішення, які підготовлені організаційним відділом міської 

ради і під якими є підписи всіх посадових осіб, це: 

"Про затвердження програми розвитку і забезпечення 

діяльності комунального підприємства "Конотопське 

трамвайне управління", "Про затвердження програми освіта 

Конотопу", "Про затвердження міської програми про 

відпочинок та оздоровлення дітей улітку", "Про 

затвердження програми забезпечення організаційної 

діяльності на 2018 рік", "Про створення комунальної 

установи "Інклюзивно-ресурсний центр Конотопської 

міської ради Сумської області".  

Ми переходимо до порядку денного і починаємо працювати.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Валентина Павлівна, прошу до мікрофону. Валентина 

Павлівна, за тимчасовим кошторисом ми можемо 

фінансувати програму по трамвайному управлінню? 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

 

Якщо говорити конкретно про програму трамвайного 

управління, то якщо ми проголосуємо за програму, то 

необхідно вносити ще зміни у рішення виконкому, яким 

схвалено міський бюджет. Справа в тому, що ця програма не 

врахована в проекті міського бюджету на 2018 рік, який був 

підготовлений в кінці минулого року і схвалений 

виконавчим комітетом міської ради. По тій причині, що саме 

ця програма повинна була узгоджена у антимонопольному 

комітеті. Зараз ця процедура управлінням економіки 

здійснена і питання вирішено. Тобто підготовлено проект 



програми, який може виноситися на сесію і відповідно потім 

додатково  пропонуватися виділення коштів саме на цю 

програму. А в проекті бюджету воно не було враховано. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Валентина Павлівна, я зараз підсумую те, що Ви зараз 

сказали. До речі присутній у нас зараз мій колега - міський 

голова міста Буринь, Ладуха Віктор Борисович. Я прошу Вас 

до президії. 

Галас в залі, частина депутатів повиймала картки, та 

покинула залу, сесія не повноважна (список присутніх 

станом на 11:24 додається, зареєстровано 12 депутатів 

разом із міським головою). 

 Деякі депутати повернулися до зали (в системі ВІЧЕ 

станом 11:33 зареєстровано 7 депутатів разом із міським 

головою). 

Омельченко 

Тарас Павлович 

На трибуні виступив Омельченко Т.П. щодо бюджету і 

трамвайного управління. 

Повідомив, що депутатам наприкінці 2017 року був наданий 

проект міського бюджету на 2018 рік. Бюджетною 

комісією були прийняті зауваження до бюджету і до 

програм, протягом січня-лютого депутати працювали над 

проектом бюджету. Повідомив, що депутатам не було 

надано тимчасовий розпис за І та ІІ квартали 2018 року, за 

яким живе місто. Повідомив, що 19 лютого бюджетна 

комісія надала свої висновки і рекомендації міському голові, 

фінансовому управлінню для врахування в новому проекті 

бюджету, але депутатам надійшла відповідь, що ці 

висновки і рекомендації не відповідають чинному 

законодавству, і не враховані в проекті міського бюджету. 

Навів приклади рекомендацій і пропозицій. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Відповів на виступ Омельченка Т.П., що депутати повинні 

були брати участь у формуванні бюджету ще з жовтня 

місяця, а вони цього не робили. Щодо тимчасового розпису, 

то депутат може написати звернення і він буде наданий, є 

розпис на сайт міської ради і є в казначействі. У висновках і 

рекомендаціях комісії є склад злочину, корупції, бо там було 

визначено, що розпорядники коштів повинні укладати 

договори з тим, з ким вони сказали тощо. 

Омельченко 

Тарас Павлович 

Повідомив, що програма по трамвайному управлінню, як 

було сказано працівниками міськвиконкому, була надана 

депутатам в травні місяці, а не на початку року. Це 

питання до управління економіки. 

Коваленко 

Олена Василівна 

Повідомила, що програма підтримки КТУ була розроблена 

ще в жовтні місяці минулого року, але ця програма 



 потребувала, згідно законодавства, узгодження з 

антимонопольним комітетом і це узгодження становить 

згідно Закону 105 днів. Але тільки у квітні 2018 року 

антимонопольний комітет затвердив дану програму.   

 Обговорення питання щодо програми трамвайного 

управління, діяльності трамвайного парку, автобусного 

парку. Виступили Коваленко О.В., Семеніхін А.Ю., 

Омельченко Т.П. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Зараз в залі достатньо депутатів щоб голосувати?  

Станом на 12.00 в залі зареєстровано 9 депутатів разом із 

міським головою, сесія не повноважна. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Повідомив присутнім, що працівники КТУ оголосили про 

страйк в міській раді до тих пір, поки не буде виплачена 

заробітна плата. Оголосив перерву до додаткового 

розпорядження міського голови щодо проведення сесії, 

оскілки в залі відсутній кворум. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Продовжив проведення пленарного засідання о 17 год. 15 хв. 

Міський голова провів реєстрацію, кворум відсутній, станом 

на 17:23 присутні 8 депутатів разом із міським головою. 

Міський голова ще раз провів реєстрацію, кворум відсутній, 

станом на 17:29 присутні 10 депутатів разом із міським 

головою. 

 

Відповідно до розпорядження міського голови від 08.06.2018 №105-ОД «Про 

перенесення позачергової 26 та 27 сесії Конотопської міської ради 7 скликання» 

продовження роботи позачергової 26 сесії заплановано на 11.06.2018 о 10.00. 

11.06.2018 

10.00 

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., Бейгул І.С., 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., Ульянченко 

О.Ф. 

 

Відповідно до розпорядження міського голови від 13.06.2018 №106-ОД «Про 

перенесення позачергової 26 та 27 сесії Конотопської міської ради 7 скликання» 

продовження роботи позачергової 26 сесії заплановано на 16.06.2018 о 10.00. 

16.06.2018 

10.00 

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., Бейгул І.С., 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., Ульянченко 

О.Ф. 

 

Відповідно до розпорядження міського голови від 19.06.2018 №109-ОД «Про 

перенесення позачергової 26 та 27 сесії Конотопської міської ради 7 скликання» 

продовження роботи позачергової 26 сесії заплановано на 23.06.2018 о 10.00. 

23.06.2018 
10.00 

Велика зала 

міської ради 

 Пленарне засідання не відбулося, у зв’язку з відсутністю 

кворуму. Присутні 10 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., Лиманчук Є.В., Максименко О.М., Марченко 

Ю.М., Поляков А.М., Толордава Л.Г. 

 

Відповідно до розпорядження міського голови від 02.07.2018 №117-ОД «Про 

перенесення позачергової 26 та 27 сесії Конотопської міської ради 7 скликання» 

продовження роботи позачергової 26 сесії заплановано на 14.07.2018 о 10.00. 

14.07.2018 

10.00 

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., Бейгул І.С., 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., Ульянченко 

О.Ф. 

 

 

 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 

 


