
 
УКРАЇНА 

Конотопська міська рада 

 

ПРОТОКОЛ 

5 пленарного засідання 2 сесії Конотопської міської ради 

 
 

від 02.02.2021, 10:00         м.Конотоп, 

велика зала засідань 

Конотопської міської ради 

 

Усього депутатів: 38. 

Присутні на сесії: 33 (список додається). 

 
Семеніхін  

Артем Юрійович 

Прошу провести реєстрацію. 

 

Процедура реєстрації. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

В залі зареєструвалися 32 депутати, пленарне засідання є 

повноважним і оголошується відкритим.  

Виконується Державний Гімн України. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Переходимо до розгляду питань порядку 

денного. 
 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 5 пленарного засідання 2 сесії міської ради  

8 скликання 

 

                       02.02.2021 

 

 

 

 

№ з/ч Питання порядку денного 

1.  Про головуючого на п’ятому пленарному засіданні другої сесії 

Конотопської міської ради 8 скликання   

2.  Про затвердження регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання 
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№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 1 
Про головуючого на п’ятому пленарному засіданні другої сесії 

Конотопської міської ради 8 скликання   

 3 Про обов'язки заступника міського голови   

 4 
Про умови оплати праці заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Степанченка І.О.   

 2 Про затвердження регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання   

 5 
Повернення до розгляду питання "Про умови оплати праці заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів  

 4 
Про умови оплати праці заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Степанченка І.О.   

 

 

0.1.Затвердження порядку денного. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Переходимо до розгляду питань порядку 

денного. Зараз у нас є пропозиції до порядку денного: 

"Про головуючого на п'ятому пленарному засіданні другої 

сесії Конотопської міської ради 8 скликання";  

"Про затвердження регламенту Конотопської міської ради 

8-го скликання" (вже включено в порядок денний 2 сесії). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Також до мене підійшов член президії Віталій Аркадійович 

Гланц, який повідомив, що у нього є теж пропозиція до 

порядку денного. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Запропонував включити до порядку денного питання "Про 

обов'язки заступника міського голови" та "Про умови 

оплати праці заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Степанченка І.О.". 

 Обговорення питання щодо питань, які запропоновано 

включити до порядку денного. Виступали: Сахно О.О., 

Семеніхін А.Ю., Степанченко І.О., Дубовик Л.І., 

Паламарчук Т.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Товариство! Ставлю на голосування питання, щоб 

додатково включити до порядку денного два проекти 

рішення, які були озвучені Гланцом В.А., прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 3, Утрим. – 9. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного двох 

питань, які озвучені Гланцом В.А. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

5 пленарного засідання 2 сесії міської ради  

8 скликання 

 

02.02.2021 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного 

 1 
Про головуючого на п’ятому пленарному засіданні другої сесії 

Конотопської міської ради 8 скликання   

 2 Про обов'язки заступника міського голови   

 3 
Про умови оплати праці заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Степанченка І.О.   

 4 Про затвердження регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання 
  

1.Про головуючого на п’ятому пленарному засіданні другої сесії Конотопської 

міської ради 8 скликання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

На минулому пленарному засіданні Віталій Аркадійович 

Гланц, його була черга, поступився своїм місцем для  

ведення пленарного засідання мені. Зараз, за тим графіком, 

який був у нас погоджений з усіма, черга моя. Відповідно є 

така пропозиція, щоб вести пленарне засідання міг я. 

Ставлю на голосування дане питання. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про головуючого на 

п’ятому пленарному засіданні другої сесії Конотопської 

міської ради 8 скликання. 

(Прийняте рішення додається). 

 

3.Про обов'язки заступника міського голови. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Яременко 

Наталії Анатоліївні, начальнику відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Повідомила, що проект рішення стосується заступника 

міського голови Степанченка Ігоря Олеговича. До його 

обов'язків буде входити курування відділу з питань НС, 

ЦЗН та взаємодії з правоохоронними органами міської 

ради, відділу міської ради по роботі із суб'єктами 

підприємницької діяльності, відділу комунального майна 

Конотопської міської ради, буде очолювати комісії, які 

координуються цими відділами, а також координувати 

роботу підприємств у сфері відання даних відділів. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 2, Утрим. – 10. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про обов'язки 

заступника міського голови. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування доповнення стосовно того, щоб 

додати до проекту рішення слова "до моменту вступу в 

повноваження міського голови", прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 9. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення озвучене головуючим. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 3, Утрим. – 9. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про обов'язки заступника 

міського голови. 

(Прийняте рішення додається). 

 

4.Про умови оплати праці заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Степанченка І.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Яременко 

Наталії Анатоліївні, начальнику відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даний проект рішення в будь-якому випадку є 

повноваженням ради, навіть якщо міський голова вступить 

на свою посаду, прошу підтримати даний проект рішення. 

Губенко  

Наталія Сергіївна 

Запропонувала в пункті 4 проекту рішення встановити 

надбавку у розмірі 10% до посадового окладу і в пункті 5 

також встановити 10%. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Оголосила свою правку до проекту рішення: "до моменту 

вступу на посаду міського голови". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 2, Утрим. – 6. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про умови оплати праці 

заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Степанченка І.О. 

Франчук  

Андрій Віталійович 

Запропонував знайти компроміс до правки Губенко Н.С. і 

встановити надбавку у розмірі 25-30%. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив на голосування правку, озвучену Губенко Н.С. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 6, Проти – 7, Утрим. – 11. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Губенко Н.С. 



5 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Зняла з розгляду свою правку. 

 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 3, Утрим. – 9. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про умови оплати 

праці заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Степанченка І.О. 

 

 Обговорення питання "Про умови оплати праці заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Степанченка І.О.". Виступали Клименко І.Г., Сахно 

О.О., Соловей С.М., Семеніхін А.Ю. 

 

2.Про затвердження регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Слово для інформації з даного питання надається Яременко 

Наталії Анатоліївні, начальнику відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

12 правок, із них по тим же статтям є правки декількох 

політичних сил, в тому числі і регламентної комісії. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування за основу даний проект рішення, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження 

регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Йдемо по порядку, по тим пунктам, до яких є правки. 

 Виступали: Яременко Н.А., Омельченко Т.П.  

Депутати вирішили голосувати за правки, які надані по 

черговості - правки регламентної комісії. правки від ВО 

"Свобода", правки від ОПСЖ. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Стаття 5, пункт 1. В запропонованому проекті регламенту 

було зазначено, що "На засідання сесії міської ради можуть 

бути запрошені особи..." і вказано "депутатом міської 

ради". Правка регламентної комісії стосувалась, щоб не 

"депутатом", а "депутатами". 

 Обговорення даної правки. Виступали: Семеніхін А.Ю., 

Примак Я.П., Багрянцева О.Ю., Омельченко Т.П. 

Клименко  

Іван Григорович 

По п.1 ст.5, щоб не обмежувати права депутата давайте 

поставимо слова "депутатом або депутатами". 

 Виступали: Семеніхін А.Ю., Волошко Я.О., Франчук А.В., 

Сахно О.О. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування до п.1 ст.5 правку регламентної 

комісії разом з доповненням Івана Клименка "депутатом 

або депутатами", прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка регл.коміс. і Клименка І.Г. до 

п.1.ст.5. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступні дві правки до п.10.ст.7; п.11.ст.7.  

 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Зміна "Депутат має" на  "Депутати мають", заміна однини 

на множину. 

 Виступали з даної правки: Семеніхін А.Ю., Примак Я.П. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування оголошені правки до п.10.ст.7; 

п.11.ст.7, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правки регламентної комісії до 

п.10.ст.7; п.11.ст.7. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступна правка до статті 15, пункт 5. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Пропонується регламентною комісією після слів "Секретар 

міської ради" уточнити нормою законодавства, якою це 

врегульовано. Це частина 1 статті 42 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" у разі дострокового 

припинення повноважень міського голови. Тут йде 

посилання на статтю Закону. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування дану правку, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка регламентної комісії до п.5.ст.15. 

Семеніхін  

Артем Юрійович  

Наступна правка до статті 17 пункту 1. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Пункт 1 стосується редакційної комісії, а саме складу 

редакційної комісії. Пропонувалося, вивчивши досвід 

регламентів інших міст, щоб до складу редакційної комісії 

на постійній основі входив член регламентної комісії, але 

запропоновано регламентною комісією залишити так, як є в 

діючому регламенті, щоб просто двох депутатів, які 

обираються радою процедурним рішенням за пропозицією 

головуючого. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування правку до пункту 1 статті 17, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка регламентної комісії до п.1.ст.17. 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступна правка стосується п.9 ст.18. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даним пунктом було запропоновано при затвердженні 

кандидатур на посади заступників міського голови, 

керуючого справами, членів виконкому виносити проекти 

рішення по кожній кандидатурі окремо. Комісія рекомендує 

виключити даний пункт. Дане питання не врегульоване на 

законодавчому рівні, але в разі виникнення незгоди з 

будь-якою кандидатурою зазначеною в проекті рішення, 

для можливості затвердження інших посадових осіб, була 

запропонована дана норма. На розгляд сесії. 

Примак  

Ян Петрович 

Повідомив, що комісія пропонувала не виключити цей 

пункт, а звернути увагу на цей пункт депутатів, у зв'язку з 

тим, що законодавством це не прописано. Повідомив, що 

комісія пропонує залишити даний пункт. 

 Обговорення даної правки. Виступали: Семеніхін А.Ю., 

Гайдук В.В., Паламарчук Т.М., Соловей С.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування пропозицію, щоб виключити п.9 

ст.18, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 14, Проти – 12, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Виключити п.9.ст.18. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступна правка стосується статті 19, пункт 8.  

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даний пункт стосується присутності сторонніх осіб в місці 

розташування системи електронного голосування "ВІЧЕ"  

на балконі. В проекті було зазначено, що саме в місці 

розташування системи електронного голосування "ВІЧЕ". 

Правка регламентної комісії: "Присутність сторонніх осіб 

на балконі заборонена". 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Запропонувала не вносити правок до пункту статті, а 

залишити "Присутність сторонніх осіб в місці 

розташування системи електронного голосування "Віче" 

заборонена.". 

 Обговорення даної правки регламентної комісії. 

Виступали: Семеніхін А.Ю. (запропонував розмістити 

систему "ВІЧЕ" в окремому приміщенні з метою її 

захисту), Примак Я.П. (запропонував поставити на 

голосування правку, яку запропонувала регламентна 

комісія), Омельченко Т.П. (запропонував голосувати за 

правку регламентної комісії), Франчук А.В., Паламарчук 

Т.М. (запропонувала голосувати за правку регламентної 

комісії), Мусієнко І.О. (висловився, щоб на балконі могли 
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знаходитися також представники ЗМІ), Дубовик Л.І. 

(запропонувала голосувати пропозиції, які надані), 

Семеніхін А.Ю. (наголосив, що зобов'язаний, як головуючий, 

пропозиції кожного депутата ставити на голосування), 

Гребеник Т.В., Клименко І.Г. 

Депутати вирішили поставити на голосування правку, яка 

викладена редакційною комісією до п.8 ст.19: 

"Присутність сторонніх осіб на балконі заборонена". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування дану правку і прошу її не 

підтримувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 7, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка регламентної комісії до п.8.ст.19. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Правка до пункту 16, статті 19. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

 

В даний пункт є правка, як комісії так і правка ВО 

"Свобода". Поясню, чому дана норма є в регламенті. Вона 

була рекомендована Асоціацією міст України, саме нашій 

міській раді, оскільки в 2019 році у нас була така 

нестандартна ситуація в раді минулої каденції, коли 

головували на засіданні депутати Сахно О.О. і депутат 

Тягній С.М. Тому, їхня була рекомендація передбачити 

можливість головування депутатам міської ради. 

Пропозиція ВО "Свобода" зняти даний пункт. Пропозиція 

регламентної комісії слово "та" замінити на "та/або", тобто 

"...міського голови та/або секретаря ради...".  

Волошко 

Яна Олегівна 

Повідомила, що даний пункт 16, статті 19 не відповідає 

нормам чинного законодавства і в суді він може бути 

скасований. 

 Обговорення даних правок. Виступали: Семеніхін А.Ю., 

Сахно О.О., Багрянцева О.Ю., Примак Я.П., Омельченко 

Т.П. 

Семеніхін  

Артем Юрійович  

Поставив на голосування правку регламентної комісії до 

п.16 ст.19. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 12, Проти – 3, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка регламентної комісії до п.16 

ст.19. 

Семеніхін Артем 

Юрійович 

 

Обговорення правки ВО "Свободи" щодо виключення п.16 

ст.19 з проекту регламенту. Виступали: Семеніхін А.Ю., 

Гланц В.А., Волошко Я.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив на голосування правку фракції ВО "Свобода", 

щоб виключити з проекту регламенту п.16 ст.19. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 6, Утрим. – 5. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка фракції ВО "Свобода" щоб 

виключити п.16.ст.19. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Шановні депутати! Хочу звернути увагу, що якщо ви 

виключили даний пункт, то, доречно, в статті 27 є пункт 3, 

який дублює в деяких моментах дане питання.  

Пункт 3 стаття 27: "Відкриває, веде і закриває пленарні 

засідання ради міський голова. У разі неможливості 

виконання ним цих функцій, відповідно до чинного 

законодавства України, їх виконує секретар міської ради, а 

у випадку не виконання цих функцій секретарем ради - 

обраний депутатами головуючий на засіданні...". Тобто, цю 

норму треба також тоді врегулювати відповідно до 

виключеної статті.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оголосив перерву на 10 хвилин. 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступна правка до п.1 ст.27. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

В запропонованому проекті була передбачена можливість 

головуючому визначати дату та час наступного пленарного 

засідання в разі, якщо всі питання включені до порядку 

денного не були розглянуті в рамках одного пленарного 

засідання. 

Правка регламентної комісії передбачає замінити слово 

"Головуючий" на слово "Рада". Законодавством визначений 

перелік осіб уповноважених на скликання сесій, що 

включає в себе і визначення дати їх проведення. Тому, 

змінюючи законодавчо визначених осіб на інші органи, на 

мою думку є недоцільним.  

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Обговорення даної правки. Виступали: Волошко Я.О., 

Семеніхін А.Ю. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування дану правку і прошу її не 

підтримувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 11, Проти – 10, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка регламентної комісії до п.1 

ст.27. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступна правка до статті 34.  

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Дана стаття стосується можливості оголошення перерви 

фракціями та групами тривалістю не більше 20 хвилин. 

Правка регламентної комісії стосується, що дана 

можливість для обговорення питань порядку денного щодо 
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оголошення перерви, застосовується виключно з питань, які 

включені додатково до порядку денного і попередньо не 

були розглянуті в комісіях і тривалість такої перерви 10 

хвилин. 

 Обговорення даної правки. Виступали: Семеніхін А.Ю., 

Дубовик Л.І., Багрянцева О.Ю., Гланц В.А., Яременко Н.А. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Повідомила, що дане питання паралельно дублюється в 

пункті 3 статті 10 і в пункті 7 статті 9. Попрохала 

статтю 34 ставити на голосування з урахуванням правок 

до п.3 ст.10 та п.7 ст.9.  

Суть статті 10. Це депутатські фракції. Тут також 

передбачена можливість на оголошення перерви. Якщо ми 

в статті 34 корегуємо питання на які може бути оголошена 

ця перерва, це виключно ті питання, які додатково 

включені до порядку денного, то у пункті 3 також є 

"Депутатська фракція має право на оголошення перерви у 

пленарному засіданні ради перед голосуванням щодо 

будь-якого конкретного питання". Тобто, якщо тут стоїть 

"будь-якого конкретного питання", а в правці виключно до 

питання додатково внесеного до порядку денного, то 

доцільно відкоригувати цю норму в депутатських фракціях, 

а також про депутатські групи. Це п.3 ст.10; п.7 ст.9. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив на голосування правку регламентної комісії до 

ст.34. та правки озвучені Яременко Н.А. до п.3 ст.10; п.7 

ст.9. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка регл. коміс. до ст.34. та правки 

озвуч. Яременко Н.А. щодо п.3 ст.10; п.7 ст.9. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Наступна правка до пункту 3 статті 39. Комісія рекомендує 

виключити даний пункт. Даний пункт стосується таких 

моментів, що рада не має права виносити рішення, що 

суперечать раніше прийнятим рішенням ради 

індивідуальної дії, зокрема, у випадку прийняття 

відмовного рішення ради індивідуального характеру. Тут 

мається на увазі, що, наприклад, на минулому сесійному 

засіданні, попередня рада дала згоду на викуп ділянки у 

власність, людина розробила проектно-кошторисну 

документацію і наступним рішенням рада мала б, якщо вже 

дала індивідуальної дії дозвіл, прийняти теж. Раз сказали 

вже "а", то кажіть вже і "б". Дана норма була 

рекомендована АМУ і іншими проектами, які спільно 

реалізовувалися з асоціацією.  
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Комісія в своїх мотивах, щоб виключити даний пункт, 

мотивує це рішенням Конституційного Суду № 7-рп/2009 

від 16.04.2009, яким дозволено органам місцевого 

самоврядування скасовувати свої рішення. Але є ще і інше 

рішення щодо скасування рішень індивідуальної дії, які вже 

були виконані. Тому на розсуд ради. 

 Обговорення даної правки регламентної комісії, щоб 

виключити пункт 3 статті 39 із проекту регламенту. 

Виступали: Примак Я.П., Семеніхін А.Ю., Дубовик Л.І., 

Франчук А.В., Омельченко Т.П. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив на голосування правку регламентної комісії, щоб 

виключити пункт 3 статті 39 з проекту регламенту. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 3, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка регламентної комісії до п.3 ст.39. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Наступні правки до статті 2, пункт 1. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Пунктом 1 статті 2 проекту регламенту передбачено: "Рада 

проводить свої засідання у сесійній залі ради або в іншому 

місці, визначеному ініціатором сесії.". 

Правка ВО "Свобода" розширена і всім надана. Також 

звертаю увагу, що щодо цього пункту є також правка 

політичної сили ОПСЖ. Вона фактично дублює правку від 

ВО "Свобода" за доповненням після слів "міський голова" в 

дужках "ініціатор сесії". 

(Правка ВО "Свобода":  

"Рада проводить свої засідання у сесійній залі 

адміністративної будівлі Конотопської міської ради. За 

наявності об'єктивних підстав, що унеможливлюються 

проведення засідань ради у сесійній залі, міський голова 

може визначити інше місце проведення засідань, про що 

зазначається у відповідному розпорядженні міського 

голови". 

Правка ОПСЖ: "Рада проводить свої засідання у сесійній 

залі адміністративної будівлі Конотопської міської ради. 

За наявності об'єктивних підстав, що унеможливлюються 

проведення засідань ради у сесійній залі, міський голова 

(ініціатор сесії) може визначити інше місце проведення 

засідань, про що зазначається у відповідному 

розпорядженні міського голови (документі про скликання 

сесії). 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Обговорення даних правок. Виступали: Волошко Я.О., 

Семеніхін А.Ю., Паламарчук Т.М., Багрянцева О.Ю., 
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 Марченко Ю.М. 

Вирішили: об'єднати дві правки в одну із врахуванням змін 

кожної правки. 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Зачитала правку: 

"Рада проводить свої засідання у сесійній залі 

адміністративної будівлі Конотопської міської ради. За 

наявності об'єктивних підстав, що унеможливлюються 

проведення засідань ради у сесійній залі, міський голова 

(ініціатор сесії) може визначити інше місце проведення 

засідань, про що зазначається у відповідному 

розпорядженні міського голови або документі про 

скликання сесії.". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив на голосування правку озвучену Паламарчук Т.М. 

щодо п.1 ст.2. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Паламарчук Т.М. 

щодо п.1 ст2. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Наступною правкою прошу привести у відповідність пункт 

3 статті 27 відповідно до проголосованої правки по статті 

19. 

Стаття 27, пункт 3, друге речення:  

"У разі неможливості виконання ним цих функцій, 

відповідно до чинного законодавства України, їх виконує 

секретар міської ради." Тут крапка. Далі виключити слова 

"а у випадку не виконання цих функцій секретарем ради - 

обраний депутатами головуючий на засіданні". Оскільки, 

ви цю норму попередньо виключили із регламенту, то 

виключіть і цю частину речення. 

 Обговорення правки.  

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Поставив на голосування правку до пункту 3 статті 27, 

яку озвучила Яременко Н.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 2, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ -  Правка озвучена Яременко Н.А. щодо 

п.3 ст.27. 

Семеніхін 

Артем Юрійович 

Наступна правка до пункту 2 статті 28. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

З даного пункту статті 28 є правка як фракції ВО "Свобода" 

так і політичної сили ОПСЖ. Редакції правок вам надані. 

Вони стосуються, щоб доповнити пунктом, що головуючий 

на засіданні міської ради має право: 

"-оголошувати перерву у випадку виникнення 

непередбачених обставин, екстремальних ситуацій або з 
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інших причин за власною ініціативою (без прийняття 

додаткових процедурних рішень, або за вимогою не менш 

двох третин від присутніх на сесії депутатів, що подали 

відповідне письмове звернення)."  

Правка ОПСЖ стосується половини правки ВО "Свобода" і 

звучить: 

"-оголошувати перерву у випадку виникнення 

непередбачених обставин, екстремальних ситуацій або з 

інших причин за рішенням ради.". 

 Обговорення даних правок. Виступали: Франчук А.В., 

Семеніхін А.Ю., Паламарчук Т.М., Багрянцева О.Ю., Гайдук 

В.В., Губенко Н.С., Назаренко І.М., Омельченко Т.П. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Озвучив правку до п.2 ст.28:  

Правка від ВО "Свобода", ми прибираємо звідти письмове 

звернення двох третин і прибираємо дві третини, і 

залишаємо більшість. В такому формулюванні ставимо на 

голосування. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Правка буде звучати: 

"-оголошувати перерву у випадку виникнення 

непередбачених обставин, екстремальних ситуацій або з 

інших причин за власною ініціативою (без прийняття 

додаткових процедурних рішень, або за вимогою більшості 

від присутніх на сесії депутатів).". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив оголошену правку на голосування.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 15, Проти – 7, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Семеніхін А.Ю.: Правка озвучена 

головуючим щодо п.2 ст.28. 

 Обговорення правки щодо пункту 2 статті 28. Виступали: 

Семеніхін А.Ю., Яременко Н.А., Паламарчук Т.М., Губенко 

Н.С., Яременко Н.А., Соловей С.М. 

 Перерва на 5 хвилин для спілкування між депутатами з 

даного питання. 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Зараз була озвучена правка ОПСЖ і я знаю, що по цьому 

питанню є правка у "Слуги Народу".  

Коханов  

Максим 

Олександрович 

Є таке компромісне рішення:  

"-оголошувати перерву у випадку виникнення 

непередбачених обставин, екстремальних ситуацій", 

викреслити "з інших причин" за власною ініціативою (без 

прийняття додаткових процедурних рішень, або за вимогою 

більшістю від присутніх)". 
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 Обговорення правки оголошеної Кохановим М.О. 

Вситупали: Семекніхін А.Ю., Яременко Н.С. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив на голосування правку озвучену Кохановим М.О. 

щодо п.2.ст.28. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 15, Проти – 5, Утрим. – 9. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Кохановим М.О. 

щодо п.2 ст.28. 

 Обговорення питання щодо правки до пункту 2 статті 28.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я прошу поставити на голосування правку до пункту 2 

статті 28: 

"-оголошувати перерву у випадку виникнення 

непередбачених обставин, екстремальних ситуацій або з 

інших причин за рішенням ради". 

 Обговорення правки оголошеної Омельченком Т.П. 

Виступали: Багрянцева О.Ю., Омельченко Т.П., Семеніхін 

А.Ю., Клименко І.Г. 

Вирішили ставити на голосування правку, яку зачитав 

Омельченко Т.П. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

 

Правка до пункту 2 статті 28: 

"-оголошувати перерву у випадку виникнення 

непередбачених обставин, екстремальних ситуацій або з 

інших причин за рішенням ради". 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування дану правку. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 7, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка оголошена Омельченком 

Т.П. щодо п.2 ст.28. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Наступна правка політичної сили ОПСЖ. Пропонується 

статтю 26 доповнити пунктом 5: "Після розгляду в комісіях 

проекти рішень обговорюються на загальних зборах 

депутатів.". 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Обговорення даної правки. Виступали: Семеніхін А.Ю., 

Паламарчук Т.М. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив на голосування правку ОПСЖ щодо доповнення 

статті 26 пунктом 5 щодо загальних зборів. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 32, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка до статті 26 щодо загальних 

зборів. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Всі правки, які надійшли до оргвідділу в письмовому 

вигляді розглянуті. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 



15 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження 

регламенту Конотопської міської ради 8-го скликання. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Зачитав повідомлення: 

"Шановні колеги, пане голово, представники 

громадськості! 

Депутатська фракція політичної партії "Слуга Народу" в 

Конотопській міській раді висловлює підтримку 

прийнятому Верховною Радою України закону "Про 

народовладдя через всеукраїнський референдум", який 

нарешті повертає громадянам конституційне право 

управляти своєю країною. Президент України Володимир 

Зеленський і наша партія, йдучи на вибори, обіцяли, що в 

людей буде можливість приймати важливі рішення напряму 

- без посередництва політиків. Це право, гарантоване усім 

Конституцією. І сьогодні ми його не просто повертаємо 

нашим громадянам, а даємо простий, зрозумілий механізм 

його реалізації. Закон чітко передбачає, які питання можуть 

виноситися на референдум, а які ні, встановлює 

запобіжники проти сепаратизму і гарантує, що рішення 

референдумів будуть владою виконуватися. 

Люди давно чекають такої можливості і це підтверджують 

дані соціологічних опитувань. Вони показують, що майже 

70% громадян виступають за проведення всеукраїнських 

референдумів для прийняття важливих державних рішень.  

Але, на жаль, є політики, які і сьогодні заявляють, що ніби 

то українці не доросли до того, щоб самостійно вирішувати 

важливі питання. Це кажуть ті, хто вважають, що країна 

досі є їхньою власністю, з якою можна робити що завгодно 

- продати, чи подарувати дітям. 

Сьогодні політики, які ще не так давно вимагали 

референдумів з будь-яких питань, не дали у Верховній Раді 

жодного голосу за закон, який дозволить їх проводити. 

Хоча у своїх заявах вони постійно апелюють до думки 

людей. 

Дивує також, що проти референдумів виступають ті, хто 

називають себе патріотами і державниками. Для них 

окремо хочемо нагадати, що Україна отримала 

Незалежність саме на референдумі. 

Але ми вважаємо, що потрібно йти далі і дати людям право 
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впливати на рішення не лише центральної, а й місцевої 

влади. Тому закликаємо Верховну Раду напрацювати закон, 

який дозволить проводити також місцеві референдуми. І 

нехай рішення людей будуть для нас орієнтиром не лише 

раз на 5 років, коли проходять вибори, а щодня.  

Впевнені, що заможні громади можливі лише там, де люди 

мають такий реальний інструмент впливу на рішення влади, 

як референдум. Це ми бачимо на прикладі успішних 

держав, серед яких хочемо бачити і Україну." 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Надав пропозицію, щоб у зв'язку із пандемією, доступ до 

сесійної зали був обмеженим. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Надала пропозицію, щоб повернутися до порядку денного і 

проголосувати за питання "Про умови оплати праці 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Степанченка І.О.". 

Паламарчук  

Тамара Михайлівна 

Запропонувала додати до розподілу обов'язків Степанченка 

І.О. відділи, які залишилися без курування заступників. 

 

5.Повернення до розгляду питання "Про умови оплати праці заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Поставив на голосування питання про повернення до 

розгляду питання "Про умови оплати праці заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Степанченка І.О." 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 3, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до розгляду питання "Про 

умови оплати праці заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів. 

 

4.Про умови оплати праці заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Степанченка І.О. 

Семеніхін  

Артем Юрійович 

Ставлю на голосування проект рішення, де зазначено 50% і 

30%, який розданий депутатам. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 3, Утрим. – 8. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про умови оплати праці 

заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Степанченка І.О. 

(Прийняте рішення додається). 
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Семеніхін  

Артем Юрійович 

Оскільки всі питання розглянуті, друга сесія Конотопської 

міської ради восьмого скликання оголошується закритою. 

 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Головуючий на засіданні      Артем СЕМЕНІХІН 


