
Позачергова 26 сесія міської ради, 26.07.2018 

 

 

від 26.07.2018, 10:00            м.Конотоп 

 

 

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

Присутні на сесії:   33 (список додається) 

Запрошених:    __ (список додається) 

 

 

Головко 

Тетяна Іванівна 

 

Перед початком сесії виступила заступник голови Сумської 

обласної ради Тетяна Іванівна Головко. Закликала депутатів 

та міського голову до порозуміння, ввійти в законодавче 

русло та працювати на благо громади. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу провести реєстрацію.  

Процедура реєстрації. 

Товариство! В залі зареєструвалося 29 депутатів, сесія є 

повноважною.  

Виконується Державний Гімн України  

Хвилина мовчання за загиблими воїнами за Волю України 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! 19 квітня до складу редакційної комісії обрано 

депутатів Гричановського А.М. та Назаренка І.М. Прошу 

депутатів зайняти свої місця.  

Міський голова провів повторну реєстрацію, оскільки під час 

реєстрації не всі депутати вставили картки в пульт для 

голосування. Станом на 10:13 присутні 32 депутати разом 

із міським головою.  

Оголосив, що із поважних причин на сесії відсутні Гланц 

В.А., Тягній С.М., Лиманчук Є.В., Талала С.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Пропоную затвердити наступну послідовність 

розгляду питань, а саме: прийняття земельних питань, 

міських програм та рішень пов'язаних із фінансуванням, 

потім бюджет і в кінці питання ті, які ви вважаєте ще 

долучити до сьогоднішньої сесії.  

Товариство! Вам розданий порядок денний. У кого які є 

пропозиції до нього? 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! Я дякую Вам, ми плідно працювали цей 

тиждень над бюджетом міста і вчора бюджет міста був 

схвалений виконавчим комітетом, і сьогодні ми повинні його 

одностайно прийняти для вирішення питань, насамперед, 

життєдіяльності міста, трамвайного управління, КП 

"Теплогарант", водоканалу і я не розумію чому в цих 



пропозиціях 32 питання, у нас відкрита 26 сесія, я пропоную 

в порядок денний 26 сесії і добавити питання бюджету, 

прийняти бюджет, а потім розглядати програми, землю, тут є 

багато земельних питань, де можуть бути якісь 

непорозуміння. Приймемо бюджет і по програмах, які 

повинні бути згідно бюджету і цифр бюджету, ми будемо 

приймати програми, бо ми в новій редакції від розпорядників 

коштів ці програми ще не бачили. Дякую! 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Від себе скажу. Я з Вами згоден, що ми можемо зробити так, 

але в частині прийняття спочатку бюджету, а потім програм, 

тут є юридичний момент. Кошевецька, будь ласка до 

мікрофону. Прокоментуйте будь ласка. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

 

Логічно б було спочатку програму прийняти, а потім бюджет. 

Це так логічно. Спочатку приймається програма, напрямок, а 

потім бюджет. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

У мене є компромісна пропозиція. Давайте приймемо одну 

програму, що стосується трамвайного управління, а потім 

приймаємо бюджет і потім решту всього, що Ви там 

говорите. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Артем Юрійович! Ми не проти програм, але бюджет - це 

основний фінансовий документ по якому буде жити місто. 

Тому всі пропозиції, в тому числі 12 млн.грн., пропозиції 

депутатської комісії враховані в цьому бюджеті. Давайте 

приймемо бюджет, а потім по програмам. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я підтримую, розглядаємо бюджет, просто я говорю про одну 

програму, щоб ми могли фінансувати трамвай. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я ще хочу сказати, що програми - це механізм фінансування 

бюджету, тобто направлення коштів розпорядникам коштів і 

їх фінансування, витрати. А не заперечує чинному 

законодавству прийняття бюджету, а потім програм. Дякую! 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Валентина Павлівна Кошевецька! Ми зможемо 

профінансувати трамвайне, якщо не прийнята програма, а 

бюджет прийнятий? 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

 

Ні. І те і те повинні прийняти. На скільки черговість? Якщо 

не прийметься програма, Ви не підпишете бюджет, бо він 

буде незаконний без програми. Але ж програму обов’язково 

треба прийняти. 

Семеніхін  

Артем Юрійович  

Тобто мова йде, щоб сьогодні прийняти програми, але після 

бюджету. Правильно? 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

 

Визначайтеся! Ви тоді не підпишете бюджет, якщо не буде 

прийнята програма сьогодні, бо бюджет буде незаконно 

прийнятим, назвемо так. 

 



Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Я готовий йти на будь-який компроміс заради 

громади міста Конотоп. Тому я ставлю на розгляд питання 

про включення до порядку денного 26 сесії питання "Про  

міський бюджет на 2018 рік". 

 Депутати вирішили включати до порядку денного по одному 

питанню. 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного позачергової 26 сесії міської ради 7 скликання 
 

   26 липня 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 медико-санітарної 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 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) 

28.  Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотопа на 2018 рік 

29.  Про міський бюджет на 2018 рік 

30.  Про розгляд електронної петиції від 21.06.2018 №0488-КО/01-26 

«Відновлення роботи трамвайного управління» 

31.  Про надання згоди КП «Теплогарант» на продовження терміну дії 

відновлювальної кредитної лінії та передачі майна під заставу 

32.  Про затвердження Положення про відділ комунального майна 

Конотпоської міської ради Сумської області у новій редакції 

 

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 30.1  Вкл.до пор.ден. питання "Про міський бюджет на 2018 рік"   

 29  Про міський бюджет на 2018 рік   

 33  Включення до порядку денного пропозицій, які надані депутатам (32 

питання)   

 29  Про міський бюджет на 2018 рік   

 0.1  Затвердження порядку денного в цілому   



 0.2  Затвердження регламенту роботи    

 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 медико-санітарної 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 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)   

 28  Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотопа на 2018 рік   

 30  Про розгляд електронної петиції від 21.06.2018 №0488-КО/01-26 

«Відновлення роботи трамвайного управління»   

 31  Про надання згоди КП «Теплогарант» на продовження терміну дії 

відновлювальної кредитної лінії та передачі майна під заставу   

 32  Про затвердження Положення про відділ комунального майна 

Конотпоської міської ради Сумської області у новій редакції   

 

 

30.1.Вкл.до пор.ден. питання "Про міський бюджет на 2018 рік". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування, щоб включити до 

порядку денного  питання "Про міський бюджет на 2018 

рік".  

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Вкл.до пор.ден. питання "Про міський 

бюджет на 2018 рік". 

 

Огрохін  

Іван Миколайович 

 

Артем Юрійович! Я прошу повернутися до порядку денного 

26 сесії. Я щось не розумію, у нас було проголосоване 

питання за основу. Де воно ділося і друге питання - це про 

бюджет ми прийняли. Будь ласка поясніть. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Іван Миколайович! Що саме Вам пояснити? 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Позачергова 26 сесія була зібрана, було декілька пленарних 

засідань і на першому пленарному засіданні Ви об’явили, 

перше питання, яке пропонували депутати і проголосували 

за основу, і далі потрібно голосувати по першому питанню 

згідно законодавства в цілому. Друге питання ми до 

включили. Тому питання: поясність будь ласка чому питання 

те не включено і чому Ви про нього забули? 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я не забув ні про які питання. Питання про яке зараз мова 

йде - це питання відставка міського голови. Яременко Н.А. 



 прокоментуйте з точки зору регламенту. 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

 

Я задавала питання: чи включаємо по одному питанню, чи 

затверджуємо порядок денний в цілому з усіма питаннями, 

які будуть розглядатися. Ви всі сказали, що по одному 

питанню. Будемо повертатися кожного разу до порядку 

денного? Так? Те питання так і залишилося, воно не знято з 

розгляду... Вчора обговорювалося, які питання сьогодні 

планується розглянути... Перше питання ви сказали 

розглянути бюджет. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Іван Миколайович! Які конкретно Ваші пропозиції? 

Обговорення питань порядку денного. 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

 

Можна уточнити? Ви хочете затвердити порядок денний з 

двома питаннями - дострокове припинення і про міський 

бюджет? 

ДЕПУТАТИ Так. 

Яременко 

Наталія Анатоліївна 

Яке розглянути першим? 

 

Огрохін 

Іван Миколайович 

Перше, яке затвердили. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

 

Почекайте, ми говорили, що сьогодні не буде ніяких 

кадрових рішень, сьогодні будемо голосувати тільки 

бюджет, тільки програми. А тепер що виходить? 

Ми сьогодні мали голосувати бюджет, мали голосувати 

програми, виділити гроші на трамвайне. А тепер що 

виходить? А тепер ми голосуємо відставку? 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Шановні депутати! Я пропоную першим питанням 

поставити бюджет. Хочете кадрові питання? Давайте 

перенесемо на кінець сесії, тому що бачите самі, яка 

накалена обстановка у нас в сесійній залі. 

Поляков  

Анатолій 

Миколайович 

Люди тут зібралися для того, щоб приймати бюджет! 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановний головуючий! Шановні депутати! Сьогодні всі 

настроєні, щоб сесія відбулася і всі питання були прийняті. 

У мене є пропозиція. Зараз ми повертаємося до розгляду 

першого питання. Оскільки воно потребує довгого терміну, 

часового, ми починаємо над ним працювати, визначаємося з 

процедурою і поки ця процедура запускається, ми 

переходимо до другого питання і знімаємо всю напругу в 

сесійній залі. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Так не можна робити. Треба голосувати бюджет, програми. 

 

Сизон  В ситуації нашого міста можна так робити і не буде ніяких 



Тетяна Анатоліївна питань. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Ні, не можна. Є розгляд питання одного, є розгляд питання 

другого. Я виступаю за бюджет. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

В цьому залі всі виступають за бюджет. Депутатський 

корпус тиждень працював над бюджетом і підготував такий 

варіант бюджету, де враховані потреби і трамвайного 

управління в повному обсязі, і виникло питання водоканалу 

3 млн.грн. про які Ви взагалі мовчали Артеме Юрійович. 

Тобто саме в цьому варіанті бюджету все це враховано і 

будемо говорити про інсулін, який забезпечений в повному 

обсязі, і будемо говорити про потреби великого 

Теплогаранта, а потреби Теплогаранта для мешканців міста, 

49 млн.грн. боргу, це саме комунальне підприємство. Тобто 

у нас ситуація, коли у всіх комунальних підприємствах є 

великі проблеми і в цьому бюджеті вони враховані. В першу 

чергу повністю враховане трамвайне управління, виникає 

тільки питання хто буде розпорядником цих коштів, 12 

млн.грн. для трамвайного управління і хто буде керівником 

цього трамвайного управління, і хотілося б почути перш ніж 

перейти до бюджету, Артеме Юрійовичу, коли на рейки 

вийде трамвай. Ще раз вношу пропозицію і нагадую, що 

кожну пропозицію депутата потрібно ставити на 

голосування. Тож повернімося до регламенту, до правової 

основи і ставте будь ласка всі пропозиції депутатського 

корпусу на голосування. 

Клименко  

Іван Григорович 

Шановна громада! Тут складається таке враження, що зараз 

сюди прийшли депутати ділити тільки посади, а не 

розглядати земельні питання, бюджетні питання, вирішити 

проблему по трамваю, по комунальних підприємствах. 

Дякую! 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Шановні депутати! Шановна громада! Вже разів чотири чи 

п'ять ви збиралися з цього одного питання і ніяк вам не 

вдавалося за нього проголосувати. Нарешті знайшли 

компроміс, ви подякували Артему Юрійовичу за співпрацю, 

що протягом цих двох тижнів вдалося нарешті внести 

пропозиції, врахували ваші пропозиції, врахували пропозиції 

розпорядників бюджетних коштів, нарешті почалася 

злагоджена робота. До нас звернулися представники області 

з проханням також знайти консолідоване рішення і тут ви 

починаєте знову якусь хитрість, якусь брехню застосовувати. 

Пропоную вам цього не робити і не втрачати авторитет в 

очах людей, які вам вірили і сьогодні прийшли на сесію. 

Голосуйте за бюджет. 



Пащенко  

Інна Олексіївна 

Шановні присутні! Сьогодні обов’язково ми будемо 

розглядати питання бюджету і ті програми, які необхідні до 

нього. Але у нас була скликана 26 сесія позачергова за 

вимогою депутатів і з одним питанням порядку денного. 

Тому, якщо ми це питання взагалі виключимо із порядку 

денного, то це вже буде не 26 сесія. Це позачергова сесія 

скликана депутатами. Тому обов’язково те питання, яке  

туди включалося, ми повинні розглянути сьогодні. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Місту потрібен бюджет. Місто стомилося від 

політичної боротьби. Люди замучені, людям нізащо 

купувати знеболяче, якщо у них важка форма раку. Людям 

нізащо купляти інсулін, місто в руїнах, трамвай стоїть, може 

зупинитися водоканал і Теплогарант. Нам потрібно 

вирішити ці питання, а потім продовжувати чубитися між 

собою. Я закликаю вас всіх до конструктиву, розглянути всі 

питання, які потрібні місту, а потім розглянути те питання, 

яке хочете ви розглянути по моїй відставці. Я розумію, що 

ви зараз ввели в оману мене і громаду міста сказавши, що 

сьогодні будуть тільки питання бюджетні, тільки програми 

розвитку міста, а кадрових питань сьогодні не буде. Я 

впевнений на 100%, що не зібралося сьогодні такого 

кворуму, якщо би ви сказали правду, що ви хочете 

розглядати в першу чергу питання кадрові, тобто питання 

зміни влади в місті Конотоп. Я неодноразово до вас 

звертався з проханням піти разом всім у відставку, всі разом, 

я і ви. Але ви чомусь на цю пропозицію вже півтора роки так 

і не пристали. Ви не полишаєте спроби за рахунок деяких 

правоохоронців створити, сфальшувати якусь кримінальну 

справу проти мене чи проти членів нашої команди з однією 

метою, щоб усунути нас від влади і прийти до влади самим. 

Товариство! Я стою на засадах законності, я стою на засадах 

захисту інтересів громади міста Конотоп. Якщо ви зараз не 

готові голосувати за бюджет, не готові голосувати за 

програми, а вас цікавлять тільки кадрові питання, будь 

ласка, наберіться сміливості і скажіть це людям в очі. Будьте 

чесними перед людьми, якщо ви не чесні переді мною. 

Бюджет, програми, а потім кадрові питання. Це вимога 

громади. Ви згодні з цим товариство?  

Зал скандує "так", оплески.  

Я виконую доручення виборців і тому ставлю зараз на 

голосування за основу, потім вносимо правки кожен із 

депутатів які хоче, проект бюджету міста Конотоп. 

Оргвідділ, прошу поставити за основу.  



Семеніхін  

Артем Юрійович 

За основу проект бюджету запропонований депутатським 

корпусом. 

Обговорення в залі. Шум в залі. 

Я виконую доручення виборців, за основу бюджет, місту 

потрібен бюджет. 

 

29.Про міський бюджет на 2018 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування проект бюджету за основу. Я 

виконую доручення виборців. Мені люди сказали голосувати 

з бюджет. Джерелом влади в Україні є народ. Народ сказав 

"Бюджет".  

В залі скандують "БЮДЖЕТ".  

Ставлю на голосування за основу, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 6, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про міський бюджет 

на 2018 рік. 

 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я хочу пояснити ситуацію. Я зараз на початку пленарного 

засідання сам вніс пропозицію щодо прийняття бюджету. 

Але міський голова зараз хоче прийняти міський бюджет в 

незаконний спосіб. Прийняття бюджету в незаконний спосіб 

тягне за собою дві речі: 

1.Бюджет не буде виконаний. 

2.Міський голова буде притягнутий до відповідальності за 

фальсифікування документів, фінансових. 

Артем Юрійович! Я хочу Вам сказати, що бюджет створили 

не Ви і не розпорядники коштів, які Вам підпорядковані, а 

бюджет був створений депутатами для вирішення проблем 

громади. Ви повинні нести відповідальність за ці всі 

проблеми, які зараз існують в місті, за Теплогарант, що не 

буде опалювального сезону, за водоканал, за який Ви хочете 

відключити місто від води за два тижні і за трамвайне 

управління. І ще є дуже багато питань, тому давайте по 

Закону діяти. 

Головко 

Тетяна Іванівна 

Я починала свій виступ з того, що ми все ж таки повинні 

дотримуватися законодавства і є відповідні Закони, перш за 

все Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

є ваш регламент. Питання: 26 сесія. 26 сесія, у вас я так 

розумію залишалося одне питання. Якщо ви вносите 

пропозицію до порядку денного хоч одне питання, хоч ті всі 

в порядку денному, як ви запропонували по одному вносити, 

кожного разу вам потрібно проголосувати за основу. Якщо є 

пропозиція змінити черговість, будь ласка, коректно 



ставиться пропозиція про зміну черговості розгляду питання 

і голосується за кожну черговість окремо. Скажемо так, що 

не буде розглянутий бюджет у мене сумніві немає, тому що 

він внесений в порядок денний, Артем Юрійович має 

підписати бюджет, як міський голова і нести за нього 

відповідальність. Якщо мають бути внесені програми, також 

бюджет з програмами діє. Тобто, я так вважаю, що сьогодні 

зацікавлені всі і депутати, і міський голова, і мешканці міста 

Конотоп в тому, щоб сьогодні і бюджет, і програми прийняті 

були, і земельні питання, які повинні щомісячно 

розглядатись. Але, якщо ми говоримо про законність, то 

першим питанням, чи першим, чи воно залишилось 

остаточним питанням, яке залишилось не розглянутим є 

одне питання. Я не знаю, як воно правильно у вас звучить, не 

бачила його в порядку денному, я пропонувала б, щоб не 

порушувати Закон і щоб ця сесія була правомочною, щоб 

Артем Юрійович мав підписати і бюджет, і програми, 

поставити в порядку за основу з тим питанням, а потім 

змінювати черговість за вашими загальними пропозиціями.  

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Тобто Ви пропонуєте, як я зрозумів, щоб зняти зараз 

напругу, прийняти всі ці питання. 

Головко 

Тетяна Іванівна 

Прийняти за основу порядок денний. 

 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Щоб я правильно зрозумів те, що Ви говорите і зрозуміли всі 

присутні, чи правильно я зрозумів, а Ви мене поправите, 

якщо не так. Ми зараз включаємо до порядку денного і 

програми в тому числі, потім голосуємо в цілому порядок 

денний з питанням, яке було включено за основу? 

Головко 

Тетяна Іванівна 

Так. А тоді ви можете змінювати черговість. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

А тоді ми зміняємо черговість, ставимо питання бюджету, 

ставимо програми, а потім кадрові. Правильно? 

Головко 

Тетяна Іванівна 

Якщо ви зараз внесли і тільки що озвучила, я так розумію 

керівник оргвідділу, задала запитання депутатам: "Ви будете 

по одному вносити питання?", я так розумію ви внесли по 

одному. Тобто перше питання у вас залишилося першим, те 

що не розглянуто, друге - бюджет, третє - підуть програми і 

так далі. Якщо у вас будуть пропозиції до зміни черговості, 

поставити першим програму якусь чи бюджет, будь ласка, в 

межах повноважень шляхом голосування. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Давайте йти далі. Включаємо зараз до порядку денного ті 

пропозиції до порядку денного, за основу всі пропозиції, а 

потім голосуємо весь порядок денний в цілому, 



затверджуємо. І потім, коли ми затверджуємо весь порядок 

денний, визначаємося із черговістю.  

Я ще раз хочу сказати, що громада міста Конотоп не розуміє 

про те, що сьогодні депутатський корпус, в тій частині, яка 

водила нас півтора роки за ніс, все ж таки хочуть нас 

надурити і зайнятися своєю політикою. Ми поза політикою. 

Через 10 хвилин громада міста вас остаточно нівелює у своїй 

свідомості. Це зрозуміло чи ні, якщо не проголосуєте за 

бюджет.  Тому будь ласка, товариство, я ставлю на 

голосування пропозицію включити до порядку денного всі 

програми, всі пропозиції, які у нас є тут. Давайте приймати 

бюджет і програми. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні чоловіки, давайте заспокоюємося і знімемо градус 

напруги в залі. Головуючий, поверніться до виконання 

обов’язків, у Вас також є регламент. Перше питання воно є в 

порядку денному. Чому ми сперечаємося, воно є, воно 

поставлено за основу. Навіщо цей весь зараз шантаж? 

Ставимо перше питання, воно є в порядку денному, ставимо 

друге питання в порядок денний - це бюджет, головуючий я 

з Вами розмовляю. У нас є сформований порядок денний, за 

основу прийнятий з двох питань. У нас є питання перше і 

питання бюджету. Давайте по черзі спокійно йти і 

розглядати. Наступне питання. Сидячи обличчям до 

мешканців міста дуже легко організовувати оплески, так як 

Ви це робите. Припиніть будь ласка це робити, давайте 

спокійно проводити сесію. Звертаюся до Вас з наказом 

виборців Артем Юрійович, не тільки у Вас накази виборців, 

у нас також накази виборців. Сьогодні ми повинні провести 

сесію в законному руслі і це є вимогою виборців. Сьогодні 

ми повинні забезпечити життєдіяльність міста і тому у нас є 

сформований порядок денний. Є перше питання і друге. 

Давайте починати працювати. Головуючий, поводьте себе як 

чоловік, будь ласка, як відповідальна посадова особа, 

простіше всього ховатися за спинами, як Ви зараз це робите. 

Не відтягуйте те, що повинно сьогодні відбутися і 

приймаємо бюджет. І ставте будь ласка на голосування всі 

пропозиції депутатського корпусу. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Як сказав один депутат міської ради: "Знімемо мера, буде 

все і дороги, і пенсії, і зарплати!".  

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Шановна громада міста! Хочу вам коротко сказати, що 

відбувається зараз і що пропонують депутати. Вони в 

чергове збираються ввести вас в оману, вони збираються 

проголосувати за рішення і не затвердити його.  



Шум і галас в залі. 

Ми пригадуємо, як на одній із сесій депутати проголосували 

за виділення матеріальної допомоги людям на лікування, 

однак бюджет не затвердили і потім ходили по місту, і 

казали, що ми виділили гроші. Але ж в законний спосіб їх 

виплатити було не можливо. Так само і сьогодні вони 

збираються проголосувати за бюджет, потім сказати людям, 

що вони виконали свої депутатські обов’язки, але по Закону 

ніхто цей бюджет не підпише, програми не проголосовані! 

Тому необхідно обов’язково включити в порядок денний і 

бюджет, і програми, інакше цей бюджет буде не дійсний. 

Тому Артем Юрійович і вимагає цього. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку 

денного решту пропозицій до порядку денного, які вам 

роздані.  

Тим часом надаю слово представнику трамвайного 

управління. Це виконуючий обов’язків директора, а також 

водій трамваю.  

Шум і галас в залі. 

Мікрофон Коновалу. Надаю слово в.о. директора 

трамвайного управління Григорію Опанасовичу Коновалу. 

Шум і галас в залі. 

Коновал 

Григорій 

Опанасович 

 

Шановний пане голово! Шановні депутати! Шановна 

громада міста Конотоп! Шановна преса! Наші депутати на 

сьогоднішній день довели трамвайне управління до такого 

стану, на протязі року не виділяли жодної копійки, колія 

наша занедбана, трамваї знаходяться в аварійному стані. Ми 

не можемо сьогодні виїхати, жодної копійки в бюджеті на 

цей рік нам не виділено. Я прошу вас до співпраці. У нас 

заборгованість по заробітній платі півтора мільйони, за 

електроенергію 3,1 млн.грн., до бюджету мільйон, 

заборгованість кредиторська 260 тис.грн... Громада міста 

повинна проголосувати, щоб відправити депутатів у 

відставку... Запрошую сьогодні працівників КП "КТУ" всіх 

піти до міськрайонного суду, зараз розповім чому, як у нас 

працюють правоохоронні органи, за день вирішують долі 

народу. Я прошу всіх, а потім підемо до поліції... будемо 

фотографувати їхні маєтки, статки, звернемося до НАБУ... 

Розповів як поліція незаконно вилучала документи в КП 

"КТУ". 

Шум і гала в залі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Я запрошую водія трамваю. Пані Ірина, підійдіть будь ласка. 

Шум і гала в залі. 



Ірина, водій 

трамваю 

Звернулася до депутатів, щоб вони не тримали місто в 

заручниках і проголосували за важливі питання для міста. 

Шум і гала в залі. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

Товариство! Я повідомляю зараз офіційно правоохоронні 

органи, а також громаду, яка зараз тут присутня. В залі зараз 

присутньо дуже багато тітушок, які приїхали за вказівкою 

народного депутата України Ігоря Молотка. Люди 

знаходяться тут ліворуч за відеокамерами, люди знаходяться 

в проході і люди знаходяться в коридорах, і біля міської 

ради. Якщо сьогодні проллється кров, це є особиста 

відповідальність Войцеховського, а сьогодні очевидно, що 

кров буде проливатися. Тому, товариство, у зв’язку із тим, 

що громада Конотопа вимагає вирішити зараз нагайні 

питання, я ще раз ставлю на голосування пропозиції по 

програмам до порядку денного. Тому, оргвідділ, 

підготуйтеся поставити на голосування ті пропозиції до 

порядку денного в цілому. Я маю на увазі ті пропозиції, які 

роздані депутатам, щоб включити їх всі до порядку денного. 

 

33.Включення до порядку денного пропозицій, які надані депутатам (32 

питання). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування включити  пропозиції до порядку 

денного, які роздані депутатам. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного 

пропозицій, які надані депутатам. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

 

За 7. Товариство! Оскільки зараз не досягнуто консенсусу, я 

оголошую про те, що я готовий йти на компроміс і провести 

сесію будь якого дня, будь якої години, після того, як 

депутати… Ще раз бюджет? Бюджет ставити? Повторно 

ставлю бюджет на голосування за основу. 

Шум і галас. 

Ставлю на голосування повторно за основу проект бюджету 

на 2018 рік. 

Шум і галас. 

Я прошу зараз голосувати ще раз... 

Шум і галас. 

Ставлю ще раз за основу, товариство, бюджет треба місту чи 

ні?  

Вигуки із залу "так". 

Громада, ставити мені на голосування бюджет? Бюджет? 

Бюджет. 



29.Про міський бюджет на 2018 рік. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування ще раз проект бюджету за основу. 

Шум і галас в залі. 

Поляков  

Анатолій 

Миколайович 

Я звертаюся до начальника поліції, зараз дуже напружена 

ситуація по цьому краю, поставте побільше поліції, бо я бачу 

тут небезпека. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Готується провокація, ми це бачимо, так. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Депутатський корпус вимагав конструктиву від Артема 

Юрійовича і команди Свободи. Ви бачите, з його боку йде 

повний конструктив, а з боку депутатів зараз йдуть 

провокації. Вони вигукують "ганьба", вони ображають зараз 

головуючого, тому громада робіть свої висновки, що цим 

депутатам вірити не можна.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу голосувати зараз за основу проект бюджету, 

голосуємо. 

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

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про міський бюджет 

на 2018 рік. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Оскільки пристрасті в сесійній залі зараз 

накалилися, депутати відмовляються голосувати за бюджет, 

тут біля трибуни почалися заворушення, з метою 

консолідації сили депутатського корпусу і виконавчого 

комітету на прийняття бюджету, я оголошую перерву до 8 

серпня 10 години, а тим часом запрошую голів фракцій на 

консультацію до сесійної зали. Сесія продовжить роботу 8 

числа серпня місяця. Якщо депутати будуть готові 

працювати раніше, я призначу сесію раніше. 8 серпня 

продовження роботи сесії о 10 годині, сесійна зала міської 

ради, решта дій є не правочинними. Слава Україні! 

 

Відповідно до розпорядження міського голови від 26.07.2018 №129-ОД «Про 

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

продовження роботи позачергової 26 сесії заплановано на 28.07.2018 о 12.00. 

28.07.2018 

12.00 

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., Євсейчик С.Л., Клименко І.Г., 

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

І.О., Поляков А.М., Романенко Н.А., Толордава Л.Г., Тягній 

С.М., Ульянченко О.Ф. 



Відповідно до розпорядження міського голови від 28.07.2018 №131-ОД «Про 

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

продовження роботи позачергової 26 сесії заплановано на 01.08.2018 о 16.15. 

01.08.2018 
16.15 

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., Ульянченко О.Ф. 

 

 

 

Міський голова        А.Ю.Семеніхін 

 


