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ЗМІСТ 

№ Назва рішення Стор. 

1.  Протокол шістдесятої сесії міської ради шостого скликання  

2.  Про заслуховування звіту постійної комісії міської ради  

3.  Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Шерудило Т.М. 
 

4.  Про заслуховування звіту керуючого справами виконкому             

Левченка А.М. 
 

5.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації  

6.  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією 

 

7.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 
 

8.  Про оформлення землевпорядної документації спадкоємцями  

9.  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі 

 

10.  Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування 

рішень міської ради та виконкому «Про приватизацію земельних 

ділянок» 

 

11.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту 

населення на 2013-2016 роки 
 

12.  Про надання матеріальної допомоги  

13.  Про укладення договору позички (безоплатного користування) майна  

14.  Про надання згоди на прийняття з державної власності у комунальну 

власність територіальної громади м.Конотоп майна Державного 

закладу «Відділкова лікарня станції Конотоп Південно-Західної 

залізниці» 

 

15.  Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та 

оздоровлення дітей улітку 2015 року» 
 

16.  Про затвердження Положення (нова редакція) про відділ освіти 

Конотопської міської ради 
 

17.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2014 рік  

18.  Про надання на 2015 рік пільги по сплаті податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 
 

19.  Про затвердження Положення про цільовий фонд соціально-

економічного розвитку міста в новій редакції 
 

20.  Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік  

21.  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2015 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотоп на 2015 рік» (6 скликання, 57 сесія) 

 

22.  Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими 

органами Конотопської міської ради за 2014 рік 
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Обрано депутатів міської ради – 39 

 Кількість депутатів, які брали участь в роботі сесії – 28 

 

Список депутатів міської ради, які брали участь в сесії 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я по батькові 

1.  Башкиров Микола Олександрович 

2.  Бібик Віталій Володимирович 

3.  Богдан Микола Миколайович 

4.  Богомаз Сергій Сергійович 

5.  Василенко Лідія Тимофіївна 

6.  Вовканець Сергій Богданович 

7.  Гапоненко Ольга Олександрівна 

8.  Демидко Віталій Олегович 

9.  Іваницький Степан Миколайович 

10.  Кареліна Олена Юріївна 

11.  Концедал Сергій Володимирович 

12.  Максименко Володимир Миколайович 

13.  Молодкін Олександр Ілліч 

14.  Назаренко Анатолій Федорович 

15.  Огрохін Іван Миколайович 

16.  Омельченко Тарас Павлович 

17.  Романчук Анатолій Васильович 

18.  Сахно Олександр Олександрович 

19.  Толкачов Геннадій Олександрович 

20.  Толордава Леван Гівієвич 

21.  Топтун Людмила Василівна 

22.  Чміленко Олександр Леонідович 

23.  Шмаглій Володимир Олександрович 

24.  Щербань Сергій Степанович 

25.  Юрченко Олександр Володимирович 

26.  Яременко Володимир Романович 

27.  Яременко Олег Володимирович 

28.  Яровий Андрій Михайлович 

 Список відсутніх депутатів 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я по батькові 

1.  Гінзбург Ольга Петрівна   

2.  Грязєва Людмила Григорівна 

3.  Дубовик Любов Іванівна 

4.  Єнін Олексій Миколайович 

5.  Карпенко Ірина Михайлівна 

6.  Кирій Олександр Вікторович 

7.  Кравченко Микола Михайлович 

8.  Куликов Сергій Вячеславович 

9.  Лисенко Любов Йосипівна 

10.  Позовний Олександр Миколайович 

11.  Сидоренко Тетяна Володимирівна 
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Список осіб, які були присутні на сесії 

№ 

з/п 

П.І.Б. Займана посада 

1.  Бейгул 

Ігор Станіславович 

Підлипненський сільський голова 

2.  Білоус 

Інна Григорівна 

начальник відділу комунального майна 

Конотопської міської ради 

3.  Бобровник 

Сергій Миколайович 

директор КП «КТУ» 

4.  Болгова 

Ірина Миколаївна 

начальник архівного відділу міської ради 

5.  Бондар 

Олександр Олександрович 

член виконкому 

6.  Бурдавіцин 

Максим Олександрович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

7.  Вірстюк 

Олена Петрівна 

начальник Конотопського управління 

Державної казначейської служби України 

8.  Воробей 

Віталій Леонідович 

радник міського голови                       

9.  Дерев’янко 

Олена Валентинівна 

начальник Конотопської ОДПІ                       

10.  Дмитренко 

Оксана Іванівна 

 

начальник відділу земельних ресурсів 

управління економіки Конотопської 

міської ради 

11.  Доляр 

Григорій Янкелевич 

депутат Сумської обласної ради                       

12.  Загородня 

Анастасія Миколаївна 

завідувач сектору управління економіки 

Конотопської міської ради 

13.  Заярна  

Юлія Миколаївна 

спеціаліст сектора нормативності та 

кадрової роботи відділу освіти 

Конотопської міської ради 

14.  Злиденний 

Юрій Олександрович 

головний лікар відділової лікарні 

15.  Іноземцева 

Тетяна Григорівна  

завідувач загального відділу міської ради 

16.  Кармалига  

Олена Павлівна  

начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

17.  Коненко 

Сергій Михайлович 

заступник начальника управління 

соціального захисту населення 

Конотопської міської ради 

18.  Кошевецька 

Валентина Павлівна 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

19.  Левченко 

Андрій Миколайович  

керуючий справами виконкому 

20.  Леміш  

Юрій Іванович  

начальник відділу міської ради у справах 

молоді та спорту 
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21.  Марищенко 

Тетяна Олександрівна 

начальник відділу адміністративно-

дозвільних процедур міської ради 

22.  Марченко 

Ірина Миколаївна 

завідувач  сектору служби міської ради у 

справах дітей 

23.  Мусієнко 

Сергій Володимирович 

начальник відділу з питань НС, ЦЗН та 

взаємодії з правоохоронними органами 

Конотопської міської ради 

24.  Ніколаєнко 

Наталія Вікторівна 

начальник відділу контролю міської ради 

25.  Омеліна 

Тетяна Петрівна 

головний спеціаліст відділу ведення 

Державного реєстру виборців  

26.  П’явка 

Володимир Борисович 

завідувач сектору міської ради з питань 

внутрішньої політики 

27.  Примак 

Ян Петрович 

начальник управління житлово-

комунального господарства Конотопської 

міської ради 

28.  Русіна  

Ірина Володимирівна 

завідувач сектору юридичної роботи 

міської ради 

29.  Сегида 

Сергій Миколайович 

Конотопський міжрайонний прокурор                       

30.  Скляр 

Сергій Олексійович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

31.  Тягній 

Сергій Миколайович 

член виконкому 

32.  Холодьон 

Сергій Іванович 

начальник відділу містобудування та 

архітектури Конотопської міської ради 

33.  Шерудило 

Тетяна Миколаївна 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

34.  Шинкаренко 

Олена Володимирівна 

начальник відділу культури і туризму 

Конотопської міської ради 

35.  Шосталь  

Олександр Олександрович 

член виконкому 

36.  Шульга 

Жанна Олегівна 

завідувач сектору охорони здоров’я міської 

ради 

37.  Яременко 

Наталія Анатоліївна 

начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради 

38.  Представники засобів 

масової інформації, 

політичних партій, 

організацій та громадськості 

м.Конотоп 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 60 сесії міської ради 6 скликання 
 

25 лютого 2015 року 

№ Назва рішення 

1.  Про заслуховування звітів постійних комісій міської ради 

 Постійні комісії міської ради 
 

2.  Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Шерудило Т.М. 

 Шерудило Т.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
 

3.  Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Скляра С.О. 

 Скляр С.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
 

4.  Про заслуховування звіту керуючого справами виконкому           

Левченка А.М. 

 Левченко А.М., керуючий справами виконкому 
 

5.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності    

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів   

управління економіки Конотопської міської ради 
 

6.  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 
 

7.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 
 

8.  Про оформлення землевпорядної документації спадкоємцями 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 
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9.  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 
 

10.  Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування 

рішень міської ради та виконкому «Про приватизацію земельних 

ділянок» 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 
 

11.  Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 
 

12.  Про продаж у власність земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 
 

13.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення 

на 2013-2016 роки 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 
 

14.  Про надання матеріальної допомоги 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 
 

15.  Про укладення договору позички (безоплатного користування) майна 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської 

міської ради 
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16.  Про надання згоди на прийняття з державної власності у комунальну 

власність територіальної громади м.Конотоп майна Державного закладу 

«Відділкова лікарня станції Конотоп Південно-Західної залізниці» 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської 

міської ради 
 

17.  Про внесення змін до Програми модернізації об’єктів комунальної 

теплоенергетики м.Конотоп 

Скляр С.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Примак Я.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 
 

18.  Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення 

дітей улітку 2015 року» 

Шерудило Т.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Леміш Ю.І., начальник відділу міської ради у справах молоді та 

спорту 
 

19.  Про затвердження Положення (нова редакція) про відділ освіти 

Конотопської міської ради 

Шерудило Т.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Беспала О.В., начальник відділу освіти міської ради 
 

20.  Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими 

органами Конотопської міської ради за 2014 рік 

 Кошевецька В.П., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 
 

21.  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2015 роки 

 Кошевецька В.П., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 
 

22.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2014 рік 

 Кошевецька В.П., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Кармалига О.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 
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23.  Про надання на 2015 рік пільги по сплаті податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

 Кошевецька В.П., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Кармалига О.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

 

24.  Про затвердження Положення про цільовий фонд соціально-

економічного розвитку міста в новій редакції 

 Кошевецька В.П., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Кармалига О.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

 

25.  Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік 

 Кошевецька В.П., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Кармалига О.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

 

26.  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2015 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп 

на 2015 рік» (6 скликання, 57 сесія) 

 Кошевецька В.П., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

 

27.  Про структуру, чисельність апарату міської ради, її виконавчого 

комітету, відділів по забезпеченню діяльності виконавчих органів ради, 

виконкому, самостійних відділів, управлінь міської ради 

 Левченко А.М., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

 

28.  Про внесення змін до Регламенту Конотопської міської ради 6 

скликання 

Максименко В.М., депутат міської ради 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до регламенту роботи пленарного засідання  

60 сесії міської ради 6 скликання 
 

25 лютого 2015 року 

 

1.  Для відкриття сесії, формування її робочих органів і 

затвердження порядку денного 

 

- до 10 хвилин 

2.  Для доповідей 

 

- до 20 хвилин 

 

3.  Для співдоповідей 

 

- до 10 хвилин 

 

4.  Для заключного слова 

 

- до 3 хвилин 

 

5.  Для виступів в обговоренні питань порядку денного 

 

- до 3 хвилин 

 

6.  Для обговорення одного питання 

 

- до 15 хвилин 

 

7.  Після розгляду питань порядку денного для 

оголошень, заяв, повідомлень депутатів 

 

- до 15 хвилин 

 

Секретаріат сесії: 

Щербань Сергій Степанович, голова секретаріату; 

Омельченко Тарас Павлович. 

 

Редакційна комісія: 

Яровий Андрій Михайлович, голова редакційної комісії; 

Максименко Володимир Миколайович. 
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В ПРЕЗИДІЇ : 

Міський голова Дзед В.І. 

Веде засідання Дзед В.І. 

 

Дзед В.І.: 

Шановні депутати!  

Згідно з реєстрацією із 39 депутатів на сесії присутні 28. 

 Сесія правомочна.  

Є пропозиція розпочати роботу 60 сесії.  

Хто за те,  щоб 60 сесію розпочати, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?  Утримався? 

За    29. 

Сесія оголошується відкритою. 
 

(виконується Державний  Гімн України) 

 

Дзед В.І.: 

Прошу сідати. 

На сесії присутні: Доляр Григорій Янкелевич – депутат Сумської 

обласної ради, Сегида Сергій Миколайович – Конотопський міжрайонний 

прокурор, Дерев’янко Олена Валентинівна – начальник Конотопської ОДПІ, 

заступники міського голови, керівники управлінь та відділів міської ради, 

засоби масової інформації та представники громадськості. 

 

Дзед В.І.: 

Шановні депутати!  

Для подальшої роботи сесії необхідно обрати робочі органи – 

секретаріат та редакційну комісію. 

Є пропозиція до складу секретаріату обрати двох депутатів. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 

Персонально: 

Омельченка Тараса Павловича; 

Щербаня Сергія Степановича. 

 Інші пропозиції будуть? Немає 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

секретаріату, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    29.  

До складу секретаріату обрано депутатів: 

Омельченка Тараса Павловича; 

Щербаня Сергія Степановича.  

Є також пропозиція обрати двох депутатів до складу редакційної 

комісії. 

По кількісному складу заперечень немає? Немає. 
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Персонально: 

Максименка Володимира Миколайовича; 

Ярового Андрія Михайловича. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

Хто за?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

До складу редакційної комісії обрано депутатів: 

Максименка Володимира Миколайовича; 

Ярового Андрія Михайловича. 

Прошу депутатів, обраних до складу секретаріату та редакційної 

комісії зайняти свої місця і визначитись по головах секретаріату і редакційної 

комісії. 

Головою секретаріату обрано Щербаня Сергія Степановича. 

 Головою редакційної комісії обрано Ярового Андрія Михайловича. 

Функції лічильної комісії покладаються на секретаріат сесії.  

Отже, прошу членів секретаріату вести підрахунок голосів під час 

голосування. 

 

Дзед В.І.: 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку денного 

шістдесятої сесії. Пропозиції щодо порядку, регламенту, проекти рішень вам 

роздані. 

 

У зв’язку з лікарняним голови профільної комісії Куликова Сергія 

В’ячеславовича є пропозиція зняти з розгляду звіт постійної комісії з 

питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку, 

демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією та 

правоохоронними органами, взаємодії з органами самоорганізації 

населення та перенести його на наступну сесію.  

Хто за те, щоб виключити з порядку денного шістдесятої сесії дане 

питання, прошу голосувати: 

За?    Проти?      Утримався? 

За 29. 

Питання виключено. 

 

За рішенням профільної комісії та на загальних зборах депутатів 

надійшла пропозиція зняти з розгляду питання «Про внесення змін до 

Регламенту Конотопської міської ради 6 скликання».  

Хто за те, щоб виключити з порядку денного шістдесятої сесії дане 

питання , прошу голосувати: 

За? Проти? Утримався? 

За 14. 

Питання не виключено. 
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Також до сесії надійшов депутатський запит депутата Романчука 

Анатолія Васильовича. 

Відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та 

регламенту міської ради депутатський запит – це підтримана міською радою 

вимога депутата міської ради. Запит підлягає включенню до порядку денного 

пленарного засідання міської ради, якщо за нього проголосує не менше 

третини присутніх на засіданні міської ради депутатів. 

Слово для оголошення депутатського запиту надається депутату 

міської ради Романчуку Анатолію Васильовичу. 
 

(після інформації) 
 

Дзед В.І.: 

Хто за те, щоб підтримати депутатський запит Романчука А.В., прошу 

голосувати: 

За?   Проти?    Утримався? 

За 29. 

Депутатський запит підтримано (депутатський запит додається). 

 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного шістдесятої 

сесії в цілому, прошу голосувати: 

За?    Проти?   Утримався? 

За 29. 

Порядок денний шістдесятої сесії затверджений. 

 

Хто за те, щоб затвердити регламент роботи шістдесятої сесії, прошу 

голосувати. 

За?    Проти?      Утримався? 

За 29.  

Регламент шістдесятої сесії затверджено. 

 

Порядок денний 60 сесії міської ради 6 скликання: 

№ Назва рішення 

1.  Про заслуховування звіту постійної комісії міської ради 

 Сахно О.О., голова постійної комісії міської ради 
 

2.  Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Шерудило Т.М. 

 Шерудило Т.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
 

3.  Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Скляра С.О. 

 Скляр С.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
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4.  Про заслуховування звіту керуючого справами виконкому           

Левченка А.М. 

 Левченко А.М., керуючий справами виконкому 

 

5.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності    

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів   

управління економіки Конотопської міської ради 

 

6.  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

 

7.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

 

8.  Про оформлення землевпорядної документації спадкоємцями 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

 

9.  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 

 

10.  Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування 

рішень міської ради та виконкому «Про приватизацію земельних 

ділянок» 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 
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11.  Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 
 

12.  Про продаж у власність земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Дмитренко О.І., начальник відділу земельних ресурсів управління 

економіки Конотопської міської ради 
 

13.  Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення 

на 2013-2016 роки 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 
 

14.  Про надання матеріальної допомоги 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Розанова О.М., начальник управління соціального захисту 

населення Конотопської міської ради 
 

15.  Про укладення договору позички (безоплатного користування) майна 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської 

міської ради 

 

16.  Про надання згоди на прийняття з державної власності у комунальну 

власність територіальної громади м.Конотоп майна Державного закладу 

«Відділкова лікарня станції Конотоп Південно-Західної залізниці» 

 Бурдавіцин М.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Білоус І.Г., начальник відділу комунального майна Конотопської 

міської ради 
 

17.  Про внесення змін до Програми модернізації об’єктів комунальної 

теплоенергетики м.Конотоп 

Скляр С.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Примак Я.П., начальник управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради 
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18.  Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення 

дітей улітку 2015 року» 

Шерудило Т.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Леміш Ю.І., начальник відділу міської ради у справах молоді та 

спорту 
 

19.  Про затвердження Положення (нова редакція) про відділ освіти 

Конотопської міської ради 

Шерудило Т.М., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Беспала О.В., начальник відділу освіти міської ради 
 

20.  Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими 

органами Конотопської міської ради за 2014 рік 

 Кошевецька В.П., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 
 

21.  Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2015 роки 

 Кошевецька В.П., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 
 

22.  Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2014 рік 

 Кошевецька В.П., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Кармалига О.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

 

23.  Про надання на 2015 рік пільги по сплаті податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

 Кошевецька В.П., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Кармалига О.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

 

24.  Про затвердження Положення про цільовий фонд соціально-

економічного розвитку міста в новій редакції 

 Кошевецька В.П., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Кармалига О.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 
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25.  Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік 

 Кошевецька В.П., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Кармалига О.П., начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

 

26.  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2015 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп 

на 2015 рік» (6 скликання, 57 сесія) 

 Кошевецька В.П., заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

Гапєєва Л.А., начальник управління економіки Конотопської 

міської ради 

 

27.  Про структуру, чисельність апарату міської ради, її виконавчого 

комітету, відділів по забезпеченню діяльності виконавчих органів ради, 

виконкому, самостійних відділів, управлінь міської ради 

 Левченко А.М., керуючий справами виконкому 

Яременко Н.А., начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

 

28.  Про внесення змін до Регламенту Конотопської міської ради 6 

скликання 

Максименко В.М., депутат міської ради 

 

Дзед В.І.: 

Шановні депутати! Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Є пропозиція запитання до доповідачів та виступаючих подавати у 

письмовій формі через секретаріат сесії. 

Прошу також записуватися на виступ з обговорюваного питання через 

секретаріат сесії. 

 

1.СЛУХАЛИ: 

Про заслуховування звіту постійної комісії міської ради.  

 

Дзед В.І.:  

Слово для виступу надається голові постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності, охорони навколишнього 

середовища Сахну Олександру Олександровичу. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Сахно Олександр Олександрович, голова постійної комісії з питань 

освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної культури та спорту, 

засобів масової інформації. 

(звіт комісії додається) 
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(після інформації) 

 

Дзед В.І.:  

У кого будуть запитання до голови комісії? 

 

Бібик В.В.: 

У розподілі об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися у 2015 

році, зменшуються витрати на реконструкцію доріг про які Ви кажете на          

2 млн. 573 тис.грн. Як це розуміти?  

 

Сахно О.О.:  

На засіданні, яке відбулося у понеділок ми виступили проти цього 

зменшення і хотілося б сьогодні на цьому акцентувати увагу. 

 

Старостіна Н.В. (присутня на сесії): 

У 2013 році працювала комісія під головуванням Омельченка Т.П. 

Мені хотілося б знати, як Сахно О.О. оцінює роботу цієї комісії і 

найголовніше - було прийнято рішення цією комісією, що повинні бути 

щомісячні звіти роботи ЖЕКів. Хотілося б спитати, чому не виконується це 

рішення? 

 

Сахно О.О.:  

Ми з Вами ведемо довгий діалог і монолог з Вашої сторони про те, що 

Ви хочете від роботи ЖКГ. Я завжди ставлю в приклад роботу ЖКГ - ЖЕД 

«Південна». Насправді всі будинки, які знаходяться в цьому підприємстві 

ведуть паспорти, ведуть облік робіт, які виконуються по цим будинкам. Як 

нам вчора доповів на комісії заступник міського голови, дані роботи 

робляться і в інших ЖЕКах. Сергій Олексійович нам чітко доповів, що ця 

робота ведеться.  

 

Старостіна Н.В. (присутня на сесії): 

Сергій Олексійович каже, що робиться, а насправді не робиться. Як 

знайти істину?  

 

Сахно О.О.:  

Сьогодні буде звіт Скляра С.О. і Ви зможете задати йому питання. 

 

Дзед В.І.:  

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 
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Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Рішення прийнято, дякую. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Шерудило Т.М. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Шерудило Тетяна Миколаївна, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

(Звіт Шерудило Т.М. додається) 

 

(після інформації) 

 

Дзед В.І.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Бібику Віталію 

Володимировичу. 

 

Бібик В.В.: 

 Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, прохання 

підтримати звіт заступника міського голови.  

 

Дзед В.І.:  

У кого є запитання? 

 

Башкиров М.О.:  

Тетяна Миколаївна, у цьому році змінено фінансування закладів освіти. 

Як воно позначилось на роботі?  

 

Шерудило Т.М.: 

Виходячи із того, що протягом останніх 4 років відділ освіти 

предметно працював над тим, щоб наповнюваність у класах була більше 25 

учнів, тому що це була планована цифра при плануванні бюджету 

загальноосвітніх навчальних закладів і це дозволило нам у цьому році, коли 

виділяється субвенція для загальноосвітніх навчальних закладів, отримати 

найбільшу в області субвенцію – 48 млн. 900 тис.грн. Є проблемні моменти з 

якими ми розбираємося і в принципі ситуація контрольована.  

 

Башкиров М.О.:  

Проблема ЦДЮТ в фінансуванні. Є чи ні? 
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Шерудило Т.М.: 

Я хочу, щоб всі зрозуміли, що позашкілля, згідно державних 

документів, фінансується із місцевого бюджету, так як і дошкілля. Ми 

витрачаємо щорічно близько 6 млн.грн. на утримання 4,5 тис. дітей у цих 

закладах позашкільної освіти. Це допомагає відігнати їх від згубних звичок, 

від вулиці і допомогти їм розвинути свої таланти. Питання фінансування цих 

об’єктів зараз не стоїть. Є така думка у місті, що будуть закривати. Я вважаю, 

що депутатський корпус з розумінням до цього поставиться і не дасть це 

зробити.   

 

Богомаз С.С.: 

Тетяна Миколаївна, які найпроблемніші питання у вашій галузі Ви 

бачите, які потребують капітальних вкладень? 

 

Шерудило Т.М.: 

У нас проблемними є дахи. У минулому році ми капітально 

відремонтували дахи садочків №8, 11, ремонт покрівлі СШ №3, покрівлю 

НВК ДНЗ І ступеня, але після січневих дощів 8 покрівель потребують 

серйозного нашого впливу. Наприклад, по 13 школі потребує 1200 м2 

капітального ремонту даху. 

 

Башкиров М.О.:  

Запропонував за результатами 3 місяців роботи повернутися до 

розгляду доходної частини бюджету у зв’язку з великою інфляцією.  

 

Толкачов Г.О.: 

Чи зверталися Ви до фінансового управління, міського голови про 

першочергове виділення коштів на ці проблемні питання? 

Чому не вирішене питання будівництва корту, рішення про яке було 

прийнято депутатами? 

 

Шерудило Т.М.: 

По першому питанню я зверталася, це питання знаходиться на контролі 

у міського голови, начальника відділу освіти, відповідні листи є і звернення 

до депутатів також і це питання обговорювалося у січні місяці і зараз також.  

По другому питанню депутати на літній сесії приймали рішення, у 

якому було зафіксовано те, що необхідно, щоб всі голови постійних комісій 

дали згоду на це. На даний час немає згоди одного голови комісії і тому це 

питання не  вирішено так, як потрібно, щоб воно було вирішено.   

 

Толкачов Г.О.: 

Я прокоментую. Перше питання все-таки необхідно вирішувати і 

виділяти ці кошти. 

По другому питанню, є вимоги Регламенту. Якщо посадова особа, 

будь-яка, яка немає блокуючого голосу, не підписує якийсь документ, вона 
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повинна написати свою особливу думку з обґрунтуванням. Керівник 

організації, в даному випадку – це керівник МЦФЗН «Спорт для всіх» 

Ковратовський В.М., повинен прийняти рішення, тобто це погодження 

відбувається таким чином.  

 

Шерудило Т.М.: 

Я думаю, що ми дослухаємося до Вашого зауваження і так зробимо 

найближчим часом. 

 

Клименко В.В. (присутній на сесії):  

Задав питання щодо зміни герба м.Конотоп. 

 

Шерудило Т.М.: 

Відповіла, що герб м.Конотоп читається по різному різними людьми і 

вона його читає, як об’єднання різних релігій, які знаходяться в м.Конотоп. 

 

Омельченко Т.П.: 

В останні 2-3 тижні серйозно загострилася ситуація в дитячому садочку 

«Сонячний» з дахом. Я прошу взяти це питання на особистий контроль. 

 

Шерудило Т.М.: 

Що стосується цього садочка, то нам допомогу надавало підприємство 

«Авіакон» і ми за його допомогою латали ті діри, які там виникали. Але 

м’яка покрівля і ризикова в тому відношенні, що латаєш в одному місці, а 

починає текти в іншому. Тому необхідно робити проектно-кошторисну 

документацію на всю площу покрівлі.  

 

Дзед В.І.:  

Ще запитання будуть? 

 

Дзед В.І.:  

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Рішення прийнято, дякую. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 
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3.СЛУХАЛИ: 

Про заслуховування звіту заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Скляра С.О. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Скляр Сергій Олексійович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

(Звіт Скляра С.О. додається) 

 

(після інформації) 

 

Дзед В.І.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Сахну 

Олександру Олександровичу. 

 

Сахно О.О.: 

 Сергій Олексійович. Ми довго спорили на засіданні комісії по роботі 

цього сектору. Насправді Ви повинні зрозуміти, що зауважень в адресу 

роботи управління багато. Ви самі бачите, що кожного дня на гарячу лінію 

надходить більше ста пропозицій на які ви намагаєтеся реагувати. Насправді, 

на скільки я розумію, системно Вам не вдалося створити і об’єднати роботу 

всіх відділів, які існують, з Вашої вини, чи Василя Івановича, але я вважаю, 

що робота, в тому числі і наша, в цьому напрямку вона до кінця неефективна. 

Ви в своєму звіті не відобразили роботу очисних споруд. Ви знаєте 

прекрасно, що очисні споруди знаходяться в плачевному стані. Ви в планах 

також нічого не описуєте, що ви плануєте робити з цього питання. Ви не 

відобразили в своєму плані, ми прийняли програму перед зимою по 

переведенню об’єктів на дрова, як це освоюється. Єдине що, Ви тільки з 

травня починаєте входити в істинний стан справ і я хотів би побажати Вам 

успіхів в цьому напрямку, але поки що комісія вважає, що робота до кінця 

незадовільна. 

 

Дзед В.І.:  

У кого будуть запитання? 

 

Назаренко А.Ф.: 

Шановний Сергій Олексійович! Ми почули, що багато було зроблено 

вашою службою, але з приходом весни роботи ще побільшає. У зв’язку з 

військовими діями на сході України, зараз проходить мобілізація і з 

підприємств ЖКГ беруть всіх без розбору. Якщо у КП «Флора» мобілізують 

20 водіїв, то місто заросте сміттям. У зв’язку із тим, що почався відвід військ 

згідно Мінських домовленостей, можливо можна накласти броню на 

військовозобов’язаних водіїв КП «Флора», нехай працюють.  
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Скляр С.О.:  

Всім керівникам підприємств доведено список осіб, які підпадають під 

броню. Нажаль всі водії КП «Флора» напевно не будуть заброньовані. Але по 

даному питанню робота ведеться безпосередньо з військкоматом. Ті роботи 

галузі ЖКГ, не тільки КП «Флора», а більше водоканалу та КП 

«Теплогарант», що більше задіяні в життєзабезпеченні міста, то ті посади 

будуть заброньовані. Але згідно чинного законодавства, нажаль, водії під це 

не підпадають.  

 

Ларіонова Л.І. (присутня на сесії):  

Про цілі і завдання КП «Муніципалітет». Є УЖКГ і КП 

«Муніципалітет», які практично дублюють роботу один одного. Чи є сенс 

утримувати ці дві установи?  

 

Скляр С.О.: 

Доповів, що підприємство створювалося, щоб контролювати правила 

благоустрою, на нього покладені завдання з утримання кладовищ, де роботи 

постійно виконуються. А також є служба 066 (1506), яка в місті 

оперативно реагує на питання, які не тільки з області ЖКГ. На всі роботи, 

які виконує КП «Муніципалітет» є калькуляція: за 1506 виконком оплачує 

роботи, по кладовищам також є калькуляції за якими надаються відповідні 

послуги, прямого утримання за рахунок бюджетних коштів КП 

«Муніципалітет» не утримується. 

 

Толкачов Г.О.: 

Сергій Олексійович! Всі знають, що в 2014 році не один, не два і не три 

тендери були відмінені правоохоронними органами, у зв’язку з порушенням 

тендерних процедур. Вами особисто, які висновки були зроблені і яким 

чином робота буде будуватися в цьому році? 

 

Скляр С.О.: 

В 2014 році існувала проблема, що в управлінні ЖКГ була плинність 

адрів, а особливо в тендерній комісії. Особисту відповідальність за 

проведення тендерів несе голова тендерної комісії – це Колесников Артем 

Юрійович. Якщо він допустить помилки, які були в 2014 році, то я вважаю, 

що за ці помилки потрібно буде відповідати особисто і персонально. Бо 

зірвати роботу ЖКГ міста таким чином вже й у 2015 році ніхто не пробачить. 

Персональна відповідальність лежить на ньому. 

 

Толкачов Г.О.: 

Я з Вами не згоден. Так, він буде нести персональну відповідальність, 

але страждати буде місто, його мешканці. Так?  
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Скляр С.О.: 

Геннадій Олександрович! Члени тендерного комітету проходять 

спеціальне навчання, як необхідно для проведення тендерів. Впливати на 

роботу тендерної комісії не має права ніхто. Але робити висновки по роботі 

тендерної комісії ми маємо право і повинні.  

 

Гапоненко О.О.: 

Сергій Олексійович! Я вже напевно спілкуюся з громадською радою 

міста 2 роки. Так Надія Вікторівна? Невже так важко було зробити? Ви 

обіцяли на кожному будинку зробити звіт, щоб я, як мешканка міста бачила 

за що, за які послуги сплачуються кошти. 

 

Скляр С.О.: 

Добре. 

 

Гапоненко О.О.: 

Скільки можна «добре». Вона ходить до мене кожного місяця 

(Старостіна Н.В.), вона приходить до Вас, вона вже прохала і від імені 

помічника депутата, щоб надали звіт конкретно по її будинку. Невже так 

важко надати цей звіт?   

 

Скляр С.О.: 

Цей звіт надавався. У нас є 4 ЖЕДи. Немає проблем у ТОВ ЖЕД «Сім 

вітрів», ЖЕД «Південна», КРЕП «Центральне», всі проблеми тільки в ЖРЕП 

«Житлосервіс». Надія Вікторівна стверджує, що на її будинку не було. Я 

знаю, що вивішували. На даний момент в березні місяці буде вивішена 

інформація. З керівником підприємства, яким був Клименко Микола 

Миколайович, 31 грудня минуло року закінчився контракт, контракт з ним 

ніхто не продовжив. Одним із питанням незадовільної його роботи було не 

тільки це, тому я вважаю, що вирішиться питання нового керівника, а в.о. 

керівника обов’язково прозвітує по всім будинкам і обов’язково по будинку 

Старостіної Н.В. буде вивішена інформація.  

 

Толкачов Г.О.: 

Я, як мешканець міста, у нас обслуговує ТОВ ЖЕД «Південна». 

Кожного квартал вони вивішують цей звіт. Його необхідно поміняти, тому 

що там загальні статті видатків написані – скільки використано, а людям 

незрозуміло куди ці кошти йдуть. Його необхідно спростити і більш 

деталізувати: скільки метрів території прибрано, скільки кранів поміняно і 

так далі.  

 

Скляр С.О.: 

Ви кажете спростити та зробити більш детально та зрозумілою для 

мешканців. Якби було б погодження про звіти, які надаються, чому вони 
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надаються кожний квартал, а не кожен місяць і типова форма. Якщо є ваша 

пропозиція, то давайте її розглянемо. 

 

Щербань С.С.: 

Скажіть, будь-ласка, як потрібно по Закону - підписувати акти про 

проведені роботи з активом громадськості будинку і тільки потім 

вивішувати? Чи не потрібно по Закону? Тому що багато скарг, що ЖЕКи 

цього не роблять. А в Законі чітко прописано, що всі роботи необхідно 

підписати у кварткома чи старшого будинку.  

 

Скляр С.О.: 

У всіх будинках є кварткоми та старші будинку. Якщо, наприклад, 

людина телефонує на 1506 і робить заявку, що у неї тече дах, ЖЕК не реагує, 

звертається до нас, то приходить бригада незалежно від того чи є старший 

будинку чи ні, але ця людина в акті виконаних робіт має поставити власний 

підпис, затвердити, що роботи були виконані.  

 

Юрченко О.В,: 

Сергій Олексійович! У мене таке питання, не знаю, чи воно у Вашій 

компетенції, стосується роботи газового господарства. У них зараз 

реконструкція і вони скорочують контролерів, які фіксували показники. 

Виставили вони один телефон на все місто на який телефонують із 

показниками. На цей телефон, кажуть люди, практично зателефонувати не 

можна, бо він один на все місто. Закрадається така думка, що це робиться 

спеціально для того, що коли буде підвищення оплати за газ, щоб всі ці куби 

газу оплатити за більшою ціною.  

 

Скляр С.О.: 

Я Вас зрозумів. На даний момент багато звернень і до нас з цих питань, 

бо контролери брали показники в середині місяця, а нарахування велося за 

період з 1 по 30 число. Ми звернемося до Краснянського П.В. про збільшення 

номерів контролерів, які будуть приймати показники.  

 

Дзед В.І.: 

Вчора Бурдавіцин М.О. був на «гарячій лінії» і цих питань задавалося 

дуже багато. Після «гарячої лінії» ми з ним зустрілися, сказав щоб 

підготували лист, я переговорив з Краснянським П.В. по телефону і дійсно 

вони скорочують зараз інспекторів, він попросив направити їм лист і він 

надасть обґрунтовану відповідь. 

 

Щербань С.С.: 

З цього питання необхідно надати роз’яснення в газетах. 
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Старостіна Н.В. (присутня на сесії): 

Я хочу нагадати депутатському корпусу, що заступник працює вже           

9 місяців і навіть пан Сахно О.О. сказав, що Ви не навчились і давайте 

вчиться далі, так не можна. Людина 9 місяців працювала, нічого не змінила 

за 9 місяців в системі ЖКГ, як було погано, так погано і залишилося. Ми з 

паном Скляром С.О. були знайомі ще до того, як він був заступником. Він 

цього заперечувати не буде. Коли він йшов на цю посаду, то давав обіцянки 

скільки всього зробить і поміняє, і нічого не зробив. Розумієте, одні відписки, 

одні обіцянки, далі нічого в його організації роботи не змінилося.  

Я хочу, щоб депутати переглянули присутність такої людини на цій 

посаді.  

 

Скляр С.О.: 

Специфіка роботи ЖКГ – я кожен місяць стикаюсь з новою проблемою, 

з якою я ще не стикався. Працювати інженером-будівельником, економістом 

не в системі ЖКГ, не в системі державного управління – це дві різні речі. Я 

визнаю, що тоді я навіть не розумів куди я попадаю. Можу сказати, що я не 

допустив два рази однієї і тієї ж самої помилки. Надія Вікторівна, скажіть 

конкретно в чому проблема? Просто я Вас не влаштовую? 

 

Старостіна Н.В. (присутня на сесії): 

Не тільки мене, а і вся громада не згодна з Вами. 

 

Яровий А.М.: 

Сергій Олексійович! У мене до Вас питання. На початку 2014 року, 

якщо ви пам’ятаєте, у нас піднімалося питання по ЖКГ, про вартість 

проектних робіт, зокрема по вул.Механічній. Ми знайшли проектну 

організацію, яка виконує набагато дешевше проектні роботи. На 

сьогоднішній день по укладанню договорів у вас ведеться робота і яка саме 

при укладанні договорів на проектування? 

Друге питання. Ви сказали про те, що у зв’язку з відмовою підрядника 

виконувати роботи по дорожньому покриттю, було порушено виконання цих 

робіт. Мені на сьогоднішній день відомо про 7 підприємств на території 

Сумської області, які мають не тільки ліцензію, але і обладнання для того, 

щоб виконувати ці роботи. Чому ЖКГ, чи начальник управління не 

запропонували їм на сьогоднішній день, чи на вчорашній день, взяти участь у 

тендері на виконання робіт в місті Конотопі? 

 

Дзед В.І.:  

Там роботи без тендера.  

 

Скляр С.О.: 

В 2014 році ми розглядали всі можливі варіанти, організації, які мали 

не тільки ліцензію, техніку, потужності і кваліфікованих фахівців, але і тих 

хто мав матеріали для виконання даної роботи. В 2014 році, нажаль, жодна 
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організація не погодилась. На 2015 рік, вірно сказали, щоб не бути 

заручниками такої ситуації, тому що нам потрібно виконати цю роботу, ми 

шукаємо підрядні організації, в тому числі і по Сумській області, хто може, 

має можливість із оборотних коштів виконати дану роботу.    

 

Максименко В.М.: 

Задав питання, що 50% приватного сектору не мають лічильників на 

воду. Чи можливо для економії води зобов’язати приватний сектор 

встановити лічильники води?  

 

Скляр С.О.: 

Відповів, що згоден з тим, що для того, щоб контролювати втрату 

води людина повинна платити не по тарифу, а за те, що отримала по 

факту. Але на даний час законних підстав, щоб люди встановили лічильники 

за власні кошти немає.  

 

Максименко В.М.: 

Задав питання, що буде робитися в місті з гіллям, яке опилюється з 

дерев, яке ніким не прибирається і з якого утворюються стихійні звалища?  

 

Скляр С.О.: 

Я написав службову записку Василю Івановичу, він погодив дане 

рішення, на наступну сесію винесемо питання про внесення змін до 

Програми банно-прального комбінату, так як у нього твердопаливний котел. 

Треба розглянути можливість придбання обладнання для подрібнення гілля, 

ялинок, залишок деревини після спилювання дерев, які РЕС спилює на 

високовольтних проводах, щоб не було цих стихійних сміттєзвалищ і таким 

чином ми частково вирішимо забезпечення паливною сировиною.  

 

Максименко В.М.: 

Яким чином в місті буде проводитися в 2015 році боротьба з 

амброзією? 

 

Скляр С.О.: 

Є заходи з озеленення на 2015 рік, Вашому підприємству потрібно буде 

виявляти вогнища амброзії, передавати в управління ЖКГ, а потім УЖКГ 

буде направляти підрядні організації для боротьби з цією рослиною.  

 

Чміленко О.Л.: 

Тут задали питання по лічильникам. Я відповім, як людина, яка працює 

в цій галузі. Ми звикли, що газ – це монополісти, платіть, або відключать, 

електроенергія також, а вода нібито тече з крана і добре, вона весь час буде 

текти. А якщо подивитися на це з іншого боку, то це гроші бюджету і 

народні. Якщо виділити гроші з бюджету на водоканал і замінити лічильники 

за бюджетні кошти, то потім економія буде велика. 
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Огрохін І.М.: 

Я хотів би від Вас почути по 2014 році. Ми всі пам’ятаємо коли Ви 

сказали, що діяльність ЖКГ буде прозора і кожного місяця можна буде зайти 

на такий то сайт і подивитися, які роботи по ЖКГ виконуються, хто виконує і 

так далі. Скажіть будь-ласка, як ця робота ведеться сьогодні, за 2014 рік і як 

буде вестися в цьому році? Скільки не освоєно коштів по галузі ЖКГ за яку 

Ви відповідаєте і скільки коштів пішло з м.Конотопа і було повернуто в 

область, державі?  

Друге питання. Підприємства, які працюють в умовах несвоєчасної 

оплати наданих послуг, як будуть працювати завтра, коли ціни зростають? 

Третє питання. На якій стадії Ви сьогодні плануєте будівництво, у 

якому стані сьогодні знаходиться свердловина? Ваше бачення? І яке Ваше 

бачення по добудові пологового будинку?  

І останнє питання. Ви маєте догану. Чи правда це? За що? Ви судитесь і 

виграли суд? Будь-ласка прокоментуйте цю ситуацію. 

 

Скляр С.О.: 

Суд я ще не виграв. Я вважаю догани у мене немає, бо догану мені 

може винести тільки сесія міської ради – це згідно Закону. Оголосив її мені 

Василь Іванович.    

 

Дзед В.І.:  

Дві догани. 

 

Скляр С.О.: 

Вже дві догани. Перша оскаржується в суді, другу, якщо я отримаю 

документи, я також буду оскаржувати. 

По пологовому будинку. На даний момент у мене є інформація, щоб 

закінчити дані роботи потрібно приблизно 1 млн.грн. Ми з того часу, як був 

затверджений бюджет в січні місяці, проводили таку роботу, щоб була змога 

ввести в експлуатацію даний будинок без того обладнання, яке було 

запроектоване, а була змога використовувати те обладнання, яке вже в даний 

момент є, щоб суттєво здешевити ці роботи і дасть змогу ввести в 

експлуатацію в 2015 році пологовий будинок. Якщо 3 або 4 числа, у мене є 

така інформація, буде проведена сесія Верховної Ради України, там буде 

розподіл державних коштів, якщо закриється кредиторська заборгованість по 

субвенції з державного бюджету, то добре, а якщо ні, то тоді необхідно 

вирішувати питання на нашому рівні, бо такий довгобуд, якщо він простоїть 

ще одну зиму, то вже не 3 млн.грн. буде коштувати введення його в 

експлуатацію, а якщо будівля не обслуговується, то більше. Цього не можна 

допустити, щоб воно стояло ще один рік. Це першочергове наше завдання.  

По свердловині на даний момент оголошений тендер, тому що загальна 

сума проектних робіт складає 3 млн.грн. 2-3% - 70 тис.грн. Управління ЖКГ 

зобов’язано оголосити тендер на добудову. За результатами тендера 

17.03.2015 буде розкриття. Я вважаю, що згідно графіка 15.04.2015 ми 
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будемо знати підрядну організацію, яка буде добудовувати свердловину і 

введе її в експлуатацію у 2015 році. 

 

Огрохін І.М.: 

Свердловина будувалася і будується. Ви були на цій свердловині? Вода 

там є? В якому вона стані? 

 

Скляр С.О.: 

Свердловина пробурена. Осадка труб зроблена, забір води зроблений, 

по пробі – це та вода, яка має бути і щоб допрацювати необхідні кошти на 

обладнання і на добудову, кошти виділені з міського бюджету. Я вважаю, що 

все буде добре. 

По не освоєнню коштів. В 2015 році управлінням ЖКГ було із 

загального фонду недоосвоєно приблизно 1 млн. 900 тис.грн. Це кошти з 

поточного ремонту доріг та санітарного утримання міста. Розпорядженням 

міського голови від 08.10.2014 «Про фінансування видатків бюджетних 

установ» було поставлено завдання – економія із загального фонду. Ви всі 

прекрасно пам’ятаєте, що в минулому році стояло завдання, якщо не буде 

субвенції з державного бюджету вирівнювання, то виплатити заробітну плату 

вчителям та за енергоносії не буде можливим, тому було поставлено 

завдання, що всі розпорядники коштів, які мають відношення до загального 

фонду і які фінансуються із незахищених статей, щоб фінансувалися в 

обмеженому режимі та виконували заходи з економії коштів. Тому цей 1 млн. 

900 тис.грн. ми не освоїли. Зробили мінімум, але звичайно могли зробити і 

більше.  

По бюджету розвитку цифра неосвоєних коштів складає приблизно          

3 млн.грн. Це свердловина – 1 млн. 200 тис.грн., по дорогам 1,5 млн.грн., 

тому що ми не могли, бо платіж по вул.Пушкіна, який закривав ці роботи 

пройшов 21 чи 22 листопада минулого року. Технологічно виконувати 

роботи далі ми вже не могли, бо це було б порушенням технології і гнатися 

за тим, щоб освоїти кошти, звичайно можна було б, по морозу покласти 

асфальт, але я вважаю, що ми їх не освоїли, але вони нікуди не ділися і ми 

зможемо ці роботи виконати в цьому році коли будуть сприятливі погодні 

умови. 

По коштам, які Ви маєте на увазі обласні кошти, які були повернуті, по 

освітленню всі використані з обласного бюджету, по коштам, які так звані 

нафтові, що надавалися з обласного бюджету, сказати, що вони втрачені для 

нас ми не можемо, бо буде розподіл державного бюджету, нафтові кошти нам 

на цей рік будуть виділятися в сумі 1 млн.грн. 

 

Дзед В.І.: 

Ян Петрович! Надайте інформацію по свердловині. 
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Примак Я.П.: 

На сьогоднішній день оголошена тендерна процедура, 17 березня буде 

розкриття, далі по процедурі, проектно-кошторисна документація розроблена 

на 2 млн. 997 тис.грн., пройшла експертизу, частково роботи виконані, 

свердловина пробурена, всаджена труба, забетоновано все як потрібно. 

Залишилися роботи по придбанню обладнання, обв’язка, підключення 

свердловини до системи водопостачання, електропостачання. 

 

Щербань С.С.: 

Бажаючі взяти участь у тендері є? 

 

Примак Я.П.: 

Документи приймаються до 9 години 17 березня. 

 

Огрохін І.М.: 

Я не отримав відповіді щодо прозорого виконання робіт і прозорого 

фінансування. Скажіть будь-ласка, як робота побудована і як вона буде? Але 

хотів би нагадати, що в державі прийнята постанова, що ви зобов’язані це 

робити і звітувати перед громадськістю щомісяця. Як ви організовуєте цю 

роботу? 

 

Примак Я.П.: 

Нажаль так. В минулому році було анонсовано, що буде розроблено 

сайт, де буде висвітлюватися робота ЖКГ, сайт розробляється, він 

знаходиться в процесі налагодження. Були і є деякі питання з реєстрацією 

домена. Але в той же час, по можливості, щомісячно надається інформація 

про роботу УЖКГ і комунальних підприємств, які надають ЖКП в засобах 

масової інформації, по телебаченню, в газетах, в інтернеті, максимально те, 

що ми можемо зараз надати ми надаємо і не припиняється робота з того 

питання, щоб в будь-який час зайти на сайт і продивитися все.  

 

Огрохін І.М.: 

Ян Петрович! Я все розумію, я таки не зрозумів, можливо хтось 

зрозумів, але коли ця робота буде виконана і почне працювати? Те, що Ви 

сказали, що планується сайт, дайте нам терміни, допоможіть Скляру С.О., а 

він Вам… До речі, я хотів би Вам порадити, як заступнику. Ви прийшли на 

роботу і написали розподіл обов’язків, Ви кажете, що відповідає за ту чи 

іншу роботу Колесников чи Примак. Ні, Ви відповідаєте, а якщо вони не 

справляються, то Ви не вмієте організовувати і у Вас вихід – написати заяву і 

піти у відставку, так робиться по чоловічому. Це перше. Тому я прошу, якщо 

у вас щось не виходить по тим роботам, по дорогам чи по іншому, ми готові 

допомагати, а якщо ви ховаєте якусь інформацію, ми не знаємо, а потім 

будемо перед фактом в 2015 році, то в цьому році ви за це будете 

відповідати. Я підкреслюю, дайте прозорість і ваше бачення з освоєння 
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коштів, в цей місяць будуть виконані роботи чи не будуть, ви цього не 

зробили і нам депутатам інформацію не надали.    

 

Примак Я.П.: 

Так. Є помилка, я не надав. Найближчим часом я всім депутатам надам 

графіки виконання, використання коштів по бюджету розвитку.   

 

Омельченко Т.П.: 

Декілька питань. Те, що стосується сайта, Іван Миколайович вірно 

сказав, дайте зведення, ви анонсували створення сайту і його роботу. Щоб 

кожен депутат і мешканці розуміли, що за такою адресою вони можуть зайти 

і подивитися, тому що ЖЕКи погано виконують свою роботу. У мене, 

наприклад на під’їзді,  може вони знають, що я там живу, у мене регулярно 

вивішена інформація про витрати і скільки будинок зібрав, а в інших 

можливо зривають. 

Друге питання. Скільки будинків має голів? Офіційно? Немає такої 

інформації, тому що багато ухиляються від відповідальності, я вибачаюсь, 

якщо до мене приходять і кажуть, Тарас Павлович, а давайте Ви будете у нас 

старшим по будинку, я кажу, ні, ви давайте визначайтеся самі, я вам 

допомагати буду. Це дуже серйозна інформація, тут потрібні терміни і від 

відповіді ухилятися не потрібно. 

Що стосується пологового будинку. Я не зрозумів Вашого 

формулювання, що у Вас є інформація із Верховної Ради України, я вважаю, 

що у 99% депутатів Верховної Ради України немає інформації про те, чи 

дадуть нам гроші на будівництво чи ні. У нас із 6 мажоритарщиків із 

Сумської області 3 члени бюджетного комітету, в тому числі депутат із 

нашого округу, в тому числі це і його обов’язок проконтролювати куди воно 

йде і 20 млн.грн. ми знаємо, що нам не вистачить, тому що там в основному 

не будівельні роботи, в основному медичне обладнання, яке імпортне. 

 

Гапоненко О.О.: 

Тарас Павлович! Питання в тому, що 20 млн.грн. може ми навряд чи 

отримаємо, повинні бути зроблені зміни до проекту, де буде написано, що ми 

переходимо з тим, що у нас є обладнання, а ось це, наприклад для сучасної 

операційної, нам потрібно докупити, там вже буде значно менше – 4 млн.грн. 

Але, якщо зараз не буде субвенції з державного бюджету, то нам необхідно 

думати, щоб ми з міського бюджету взяли ці 3 млн.грн. і дали йому не весь 

борг, а частину боргу, а на наступну частину, щоб вони починали працювати.  

Інакше нічого не буде.  

 

Дзед В.І.: 

3 млн.грн. – це кредиторська заборгованість за виконані роботи, а для 

того, щоб закінчити будівельні роботи необхідно ще 5,5 млн.грн. і всього 

необхідно 8,5 млн.грн. і десь 13 з лишнім мільйонів гривень потрібно на 

обладнання. Так я хочу сказати, що коли ми з вами розглядали бюджет в 
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січні місяці і розглядали на попередніх слуханнях я зустрічався з 

начальником інспекції для розподілу проекту на 1, 2 і 3 частину, щоб 

частинами здавати, щоб ми могли його якимось чином ввести. Категорично 

немає ніяких шансів ні внести зміни, ні розділити на етапи, цей проект тільки 

буде здаватися в цілому майновий комплекс пологовий будинок, одночасно і 

діагностичний центр і пологовий будинок, і дитяча поліклініка. Тому ми 

написали листи Прем’єр-міністру, Міністру економіки, Міністру фінансів, 

Міністру охорони здоров’я, губернатору два листа, голові обласної ради, я 

зустрічався з ними. В бюджеті України планується 3 млрд.грн. на завершення 

таких робіт. Сумська область отримає 100 млн.грн., в тому числі 20 млн.грн. 

буде виділено першочергово на пологовий будинок. Є такі розмови 

керівництва області, вони бачать першочергово закінчити пологовий 

будинок. Це та інформація, яку я отримав, як кажуть, з перших вуст.  
 

Сахно О.О.: 

Є пропозиція закінчити обговорення. Сергій Олексійович, Ви бачите, 

що зауваження надійшли від депутатів і є пропозиція повернутися до цього 

звіту через 3 місяці, щоб він доповів про ті зауваження, які були висловлені, 

як він їх усунув.  
 

Дзед В.І.: 

Зрозуміло. Шановні, я розумію, що це все може бути до безкінечності, 

я не буду зараз розмовляти і говорити про те, за що він отримав дві догани, я 

хочу сказати інше. У нас був перший і я надіюсь останній випадок коли ми 

хоронили бійця АТО Шульгу. Відповідальні за похорони була міська рада і 

особисто  Бурдавіцин М.О. і Яременко Н.А. Ми неодноразово з заступниками 

збиралися, тому питання дуже серйозне і єдиним проханням з яким 

звернулися до Скляра С.О., щоб він знайшов ГАЗель, щоб везти покійного, 

на що він сказав: «Яременко займається похоронами, нехай і шукає машину». 

Більше до нього питань немає, це його участь у похоронах.  

Друге питання. Було прохання обласної адміністрації допомогти 

Маріуполю будівельними матеріалами. Ми всі зібрали підприємців, я 

телефонував, сектор з питань охорон здоров’я телефонував в аптеки, зібрали 

медикаменти, я знову звернувся до нього з проханням знайти машину, щоб 

відправити це все. Він сказав, що машини в Конотопі немає, ніхто не дає. 

Мені прийшлося знайти машину і 20 тон відправити. Тому ви приймайте 

рішення, але просто важко з такою людиною працювати. 
 

Огрохін І.М.: 

Василь Іванович! Одне прохання. Нам не цікаві стосунки Примака, 

Скляра і Вас, ви на роботі, ви отримуєте державні кошти. Тому будь-ласка, 

виконуйте кожен своє завдання, щоб місто від цих суперечок не страждало.  

 

Дзед В.І.:  

Добре. Обговорення закінчено. 
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Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    11. 

Проти    1. 

Утримались    14. 

Не голосували    3. 

Звіт не прийнято. 

 

4.СЛУХАЛИ: 

Про заслуховування звіту керуючого справами виконкому                    

Левченка А.М. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Левченко А.М., керуючий справами виконкому. 

(Звіт Левченка А.М. додається) 

 

(після інформації) 

 

Башкиров М.О.:  

Василь Іванович! Я уважно прочитав все, що у звіті написано, що 

добре, то добре. У мене єдине питання, Андрій Миколайович: що вдалося, 

що не вдалося зробити особисто тобі і міському голові в роботі виконавчих 

органів? Що для цього потрібно? Потрібна наша підтримка? Звернися до нас. 

Те що зроблено, добре, молодці, за це, як казали, отримуєте гроші. Що на 

твою думку не вдалося зробити? Яка наша допомога? 

 

Левченко А.М.:  

Нажаль, не вдалося в минулому році, стояло і воно зараз стоїть гостре 

питання щодо оновлення нашої техніки, яка вже морально і технічно 

застаріла, тобто комп’ютери, принтери та інша організаційна техніка, яка 

сприяє забезпеченню роботи наших виконавчих органів. Дуже дякую всім 

депутатам, за рішенням яких у минулому році було виділено 100 тис.грн., але 

це було вже у кінці листопада і до кінця року кошти не пройшли через 

казначейство, тому здійснити закупівлю нової техніки нам в минулому році, 

нажаль, не вдалося. Також, враховуючи стрімке зростання курсу та цін на цю 

техніку,  тобто якщо в минулому році на ці кошти можливо було придбати 

приблизно 15 комп’ютерів,  то в цьому році, звісно, вже в два рази менше. 

Тому це я вважаю нам виконати не вдалося.  

 

Башкиров М.О.:  

Я уважно прослідкував, я не даремно задав питання. Ваша служба – це 

звернення громадян. Я хотів би, щоб Ви акцентували увагу - зменшилося 

звернення громадян, бо сьогодні звучало по ЖКГ збільшення, звучала цифра 

і ми на комісії на своїй ЖКГ також – зменшено. Яка якість? Люди, скарги на 
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роботу загального відділу, оргвідділу є? Це я хотів би від Вас почути. Про 

оргтехніку я почув, все зрозуміло. Якщо оргтехніка вам потрібна і скарг 

зменшиться на порядок, питань немає.  

 

Левченко А.М.:  

Зрозуміло. Питанню звернень приділяється посилена увага. Дано 

доручення міського голови всі звернення, які надходять і потребують 

вирішення і контакту із заявниками, всі повинні вирішуватися на особистій 

зустрічі із ними за участю заступників міського голови і тих підрозділів до 

компетенції яких відноситься вирішення цих питань. Тому в цьому році ці 

питання будуть перебувати, як і раніше, на підвищеному контролі. Питання 

розглядається кожного тижня на робочих нарадах при міському голові і 

щопіврічно на засіданнях виконавчого комітету.   

 

Омельченко Т.П.:  

Андрій Миколайович! Я читаю у Вашому звіті: «Для документального 

забезпечення проходження служби в органах місцевого самоврядування 

підготовлено 181 розпорядження міського голови з особового складу та 215 

розпоряджень з кадрових питань». Питання одне: Ви особисто приймали 

участь у підготовці розпорядження міського голови №162-ОС від 28 жовтня 

2014 року «Про звільнення Омельченка Т.П. з посади секретаря міської ради» 

минулою датою? Так чи ні? 

 

Левченко А.М.:  

Я візував дане розпорядження. 

 

Омельченко Т.П.:  

Добре. 

 

Дзед В.І.:  

Ще запитання? 

 

Толкачов Г.О.: 

Андрій Миколайович! Кабінетом Міністрів України доведено планом 

скорочення Конотопської РДА, штатів, на 20%. Також доведено на 20% по 

іншим органам державної влади по м.Конотопу. По бюджетним установам – 

школи, лікарні і так далі,  доведено 30%. Що з даного питання планується 

міською радою? Ми всі розуміємо, що тяжка фінансова ситуація в державі, 

держава намагається оптимізувати видатки в тому числі і на заробітну плату 

та утримання органів влади. Що з даного питання планує міська рада робити?  

 

Левченко А.М.:  

Так. Дійсно таке питання стоїть, але водночас із цими доведеними 

документами, які передбачають скорочення, в той же час надходять 

документи з ОДА та вищих органів державної влади про недопущення 
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скорочення тих чи інших підрозділів, про збільшення штатних одиниць, 

укомплектування з наявних кадрів. 

 

Толкачов Г.О.: 

Скажіть Вашу особисту позицію. 

 

Левченко А.М.:  

Я вважаю, що з метою економії коштів необхідно виважено підходити 

до заповнення вакансій, які будуть виникати в подальшому. 

 

Огрохін І.М.:  

Минулої сесії ми звертали увагу на те, що треба знову про сайт сказати 

і Ви, як керуючий, певні питання ведете, надати інформацію – які є 

структурні підрозділи, яку роботу вони виконують, який штат і так далі. 

Знову цієї роботи ми не побачили, не оприлюднена, це що, таємна 

інформація? Мені не зрозуміло. Хотілося б почути цю інформацію від Вас 

особисто, як Ви бачите це, чому не виконуєте, а нам знову надаєте проект 

структури, яка не каже хто що буде робити? Це перше питання. 

Друге питання. Ви куруєте сектор юридичної роботи. Скільки було в 

2014 році юридичних справ, скільки виграли, скільки програли? Взагалі 

раніше такого не було, чому це набирає такі оберти? Ваша точка зору? 

Третє питання. Ви куруєте сектор з питань внутрішньої політики. 

Скажіть будь-ласка, правда чи ні, хто це придумав, є Закон про інформацію, 

про публічність і так далі, я не пам’ятаю, як він називається, але хотів би 

сказати про що – є два комунальні підприємства по засобам масової 

інформації – це газета і телебачення. Як вони забезпечені фінансуванням на 

цей рік? І чи правда, що з цього року все, що стосується роботи 

комунального підприємства одного та іншого повинно проходити 

погодження через сектор внутрішньої політики, через Вас, а потім 

друкуватися чи показувати засобам масової інформації. Скажіть будь-ласка 

відповідь. 

 

Левченко А.М.:  

Хочу інформувати, що такого немає, що якась інформація повинна 

проходити через сектор внутрішньої політики чи через мене, тому що 

Законом чітко визначено, що діяльність друкованих засобів масової 

інформації забезпечується самостійністю її суб'єктів у всіх видах відносин, 

пов'язаних із здійсненням їх прав і обов'язків. Втручання в діяльність 

друкованих засобів масової інформації поза межами визначеним 

законодавством забороняється. З метою підтримки даних комунальних 

закладів, які висвітлюють роботу виконавчих органів ради та депутатського 

корпусу, проводиться робота по їх фінансовій підтримці, але наступним 

чином цільові програми підтримки цих закладів відповідно до законодавства 

неможливо прийняти, але ж проводиться ця робота на підставі договорів про 
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співпрацю про висвітлення, інформування мешканців міста і таким чином 

здійснюється фінансова підтримка цих засобів масової інформації.  

Щодо діяльності виконавчих органів міської ради, то на сайті міської 

ради розміщені посилання на структуру, на всі виконавчі органи, які є, там є 

положення про всі ці відділи, але дійсно треба звернути увагу на більш 

широке висвітлення діяльності, про ті програми, які знаходяться у них на 

виконанні, про те, що зроблено. Це буде враховано у подальшому. 

 

Омельченко Т.П.:  

Андрій Миколайович! У нас декілька місяців назад була домовленість 

із депутатським корпусом про те, що ми перед сесією будемо мати на своїх 

столах рішення виконавчого комітету, хоча б перелік. Чому декілька місяців 

цього немає? 

 

Левченко А.М.:  

Готували, всім надавали, все це робиться. На наступній сесії 

обов’язково все буде. 

 

Дзед В.І.:  

Добре. Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Толкачову Геннадію Олександровичу. 

 

Толкачов Г.О.: 

Я вважаю, що є певні запитання, але звіт пропоную підтримати. 

 

Огрохін І.М.: 

Я не отримав відповіді по судовим справам. І скажіть будь-ласка, як Ви 

бачите співпрацю з приватними, іншими власниками ЗМІ? У нас в місті є 

Пульсар, є Вежа, є газета Телегурман, газета Факти, яка співпраця? Чи  

депутати можуть співпрацювати, чи це фінансово так забезпечено, що тільки 

з виконкомом повинна бути ця співпраця? 

 

Левченко А.М.:  

Співпраця проводиться з усіма ЗМІ, надається їм інформація, 

проводяться прес-конференції, брифінги, прямі ефіри, дається матеріал у 

газети, які виходять у нас у місті, також вони мають змогу брати інформацію 

на сайті міської ради. Депутати міської ради також мають змогу надавати 

інформацію у комунальні засоби масової інформації, у законодавстві 

написано, що це має бути у порядку, визначеному радою. 

 

Толкачов Г.О.: 

Андрій Миколайович! Пропозиція для подальшої роботи. Ви кажете, 

що потрібно виважено підходити при заповненні вакансій, але щоб зменшити 

навантаження на людей, або можливо й скоротити, я думаю, що все рівно 

міській раді ці загальні тенденції, які в державі, прийдеться враховувати. Це 
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питання часу, місяць, два, три, прийдеться це робити. За рахунок чого? 

Скоротіть кількість бюрократичних процедур, кількість паперів, я сам 

працював начальником управління праці, є у вас відділ контролю та інші 

деякі відділи. Доходило до абсурду: постанова КМУ, розпорядження голови 

ОДА, рішення обласної ради, рішення виконкому чи рішення сесії і ще свій 

якийсь нормативний документ, іноді по одному і тому ж питанню, по 

однотипному тільки з різних ракурсів пишемо звіти і в Суми, Василю 

Івановичу, заступнику, управлінню економіки, фінансовому управлінню і так 

далі. Якщо прибрати, по можливості, я розумію, що дещо залишиться, по 

можливості максимально прибрати, залишити тільки практичну роботу, дуже 

багато вільного часу у людей залишиться. 

 

Дзед В.І.:  

Геннадій Олександрович! Я хочу сказати, що для того, щоб це зробити 

повинна бути програма, яка буде забезпечувати доступ всіх заступників, всіх 

начальників управлінь до тієї інформації, яка необхідна, а та інформація, яку 

запитують з області і треба давати, то ми від неї не можемо відмовитися, 

нехай вони відмовляються. Стосовно скорочення хочу сказати сьогодні крім 

того, що ставиться питання по скороченню, сьогодні нам потрібно в 

реєстраційну службу 3 особи, нам потрібно 8 осіб забезпечити в ЦНАП, але 

ми сьогодні оптимізуємо і ми не беремо людей з вулиці, просто за рахунок 

внутрішніх скорочень ми наповнюємо ці відділи. Тому ця робота іде і вона 

буде не 3%, а ще більше.  

 

Клименко В.В. (присутній на сесії):  

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

кожна людина має право отримати від влади об’єктивну, достовірну 

інформацію і за підписом найвищої особи. Ви знаєте, що Ви давали 

інформацію і не однократно, і там був суцільний обман, я довів це в судах і 

за підписом міського голови. Підпис міського голови вони коментують таким 

чином – це конфіденційна інформація і вони не надають її. В результаті я 

прошу дайте мені копію, не дають копію, кажу дайте мені сфотографувати, 

не дають. В результаті чого я півроку бився з вами, щоб ви дали і дали знову 

не правду. 

 

Левченко А.М.:  

Всі Ваші звернення були розглянуті та надана відповідь згідно з 

чинним законодавством. 

 

Дзед В.І.:  

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    27. 

Проти    0. 
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Утримались    2. 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    27. 

Проти    0. 

Утримались    2. 

Рішення прийнято, дякую. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

5.СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації.  

 

ДОПОВІДАВ: 

Бурдавіцин Максим Олександрович, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Шановні депутати! Шановні присутні! Даний проект рішення 

розглядався попередньо депутатами, він є робочим, прошу його підтримати.  

 

Дзед В.І.:  

Слово надається голові профільної постійної комісії Концедалу 

Сергію Володимировичу. 

 

Концедал С.В.: 

 Профільна комісія підтримує проект даного рішення і пропонує 

винести його на голосування. 

 

Дзед В.І.:  

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Рішення прийнято, дякую. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 
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6.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Бурдавіцин Максим Олександрович, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Даний проект також є робочим, згідно звернень громадян, пропозицій, 

зауважень по ньому не було, пропоную його затвердити.  

 

Дзед В.І.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Концедалу 

Сергію Володимировичу. 

 

Концедал С.В.: 

 Профільна комісія підтримує даний проект рішення, пропонуємо 

винести його на голосування. 

 

Дзед В.І.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Рішення прийнято, дякую.  

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

7.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Бурдавіцин Максим Олександрович, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Цей проект також був розглянутий попередньо, зауважень не було, 

пропоную його затвердити. 

 

Дзед В.І.: 
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Слово надається голові профільної постійної комісії Концедалу 

Сергію Володимировичу. 

 

Концедал С.В.: 

 Профільна комісія підтримує даний проект рішення, пропонуємо 

винести його на голосування. 

 

Дзед В.І.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Рішення прийнято, дякую.  

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

8.СЛУХАЛИ: 

Про оформлення землевпорядної документації спадкоємцями. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Бурдавіцин Максим Олександрович, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Проект рішення попередньо розглядався, зауважень і пропозицій не 

було, пропоную його затвердити. 

 

Дзед В.І.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Концедалу 

Сергію Володимировичу. 

Концедал С.В.: 

 Профільна комісія підтримує даний проект рішення, пропонуємо 

винести його на голосування. 

 

Дзед В.І.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 
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Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Рішення прийнято, дякую.  

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

 

9.СЛУХАЛИ: 

Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі. 

 

 

ДОПОВІДАВ: 

Бурдавіцин Максим Олександрович, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Проект рішення попередньо розглядався, зауважень і пропозицій не 

було, пропоную його затвердити. 

 

Дзед В.І.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Концедалу 

Сергію Володимировичу. 

 

Концедал С.В.: 

 Профільна комісія підтримує даний проект рішення, пропонуємо 

винести його на голосування. 

 

Дзед В.І.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Рішення прийнято, дякую.  

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 
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10.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішень виконкому та міської ради, скасування 

рішень міської ради та виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

 

ДОПОВІДАВ: 

Бурдавіцин Максим Олександрович, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Проект рішення попередньо розглядався, зауважень і пропозицій не 

було, пропоную його затвердити. 

 

Дзед В.І.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Концедалу 

Сергію Володимировичу. 

 

 

Концедал С.В.: 

 Профільна комісія підтримує даний проект рішення, пропонуємо 

винести його на голосування. 

 

Дзед В.І.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

11.СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на викуп у власність земельної ділянки. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Бурдавіцин Максим Олександрович, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Проект рішення попередньо розглядався, зауважень і пропозицій не 

було, пропоную його затвердити. 

 

Дзед В.І.: 
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Слово надається голові профільної постійної комісії Концедалу 

Сергію Володимировичу. 

 

Концедал С.В.: 

Профільна комісія підтримує даний проект рішення, а також пропонує 

винести на голосування від себе, прошу звернути увагу на те, що експертні 

організації в останній час надають експертну оцінку земельних ділянок 

майже в 9 разів менше, ніж вона встановлена нормативною грошовою 

оцінкою. На сьогоднішній день ці ціни вже не відповідають дійсності. Тому 

по цьому питанню ми надаємо дозвіл на укладання договору про оплату 

авансових внесків, надаємо згоду на викуп даної земельної ділянки, але 

наступним рішенням ми вже будемо приймати і затверджувати ціни 

земельних ділянок. 

 

Дзед В.І.: 

Які ще будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    14. 

Проти    0. 

Утримались    14. 

Не голосували    1. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    13. 

Проти    0. 

Утримались    15. 

Не голосували    1. 

Рішення не прийнято.  

 

12.СЛУХАЛИ: 

Про продаж у власність земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Бурдавіцин Максим Олександрович, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Проект рішення попередньо розглядався, зауважень і пропозицій не 

було, пропоную його затвердити. 

 

Дзед В.І.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Концедалу 

Сергію Володимировичу. 
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Концедал С.В.: 

Проект рішення розглядався на профільній комісії, пропонуємо його 

винести на голосування – це від комісії. Від себе та від фракції скажу, що 

вартість земельної ділянки оціночна, що я сказав після винесення 

попереднього проекту рішення, вона не відповідає сьогоднішнім реаліям. Ця 

вартість, рахую, що її потрібно підвищувати, це наше право, як міської ради, 

тому що ми затверджуємо експертну оцінку.  

 

Дзед В.І.: 

Які ще будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    19. 

Проти    0. 

Утримались    8. 

Не голосували    2. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    19. 

Проти    0. 

Утримались    8. 

Не голосували    2. 

Рішення не прийнято.  

 

13.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Міської програми соціального захисту населення 

на 2013-2016 роки. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Бурдавіцин Максим Олександрович, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Проект рішення розглядався, зауважень не було, пропоную його 

підтримати. 

 

Дзед В.І.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Гапоненко Ользі 

Олександрівні. 

 

Гапоненко О.О.: 

 Прошу підтримати, зауважень немає. 

 

Дзед В.І.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 
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Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

14.СЛУХАЛИ: 

Про надання матеріальної допомоги. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Бурдавіцин Максим Олександрович, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Даний проект рішення розглядався депутатами, але за ті 3 дні з 

моменту друку матеріалів, надійшла додатково 21 заява від депутатів на суму 

8 тис. 200 грн., пропоную підтримати даний проект рішення з урахуванням 

заяв депутатів, які надійшли за ці дні. 

 

Дзед В.І.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Гапоненко Ользі 

Олександрівні. 

 

Гапоненко О.О.: 

 Зауважень немає, прошу підтримати рішення з доповненнями. 

 

Дзед В.І.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому зі змінами, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Рішення прийнято, дякую.  
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ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

15.СЛУХАЛИ: 

Про укладення договору позички (безоплатного користування) майна. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Бурдавіцин Максим Олександрович, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Проект рішення обговорювався, зауважень не було, пропоную його 

затвердити. 

 

Дзед В.І.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Сахну 

Олександру Олександровичу. 

 

Сахно О.О.: 

 Проект рішення розглядався на профільній комісії, прошу депутатів 

його підтримати. 

 

Дзед В.І.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому з доповненням, яке вніс 

Микола Олександрович, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

16.СЛУХАЛИ: 

Про надання згоди на прийняття з державної власності у комунальну 

власність територіальної громади м.Конотоп майна Державного закладу 

«Відділкова лікарня станції Конотоп Південно-Західної залізниці». 

 

ДОПОВІДАВ: 

Бурдавіцин Максим Олександрович, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 
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Проект рішення розглядався депутатами, зауважень не було, пропоную 

його затвердити. 
 

Дзед В.І.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Сахну 

Олександру Олександровичу. 
 

Сахно О.О.: 

 Проект рішення розглядався на профільній комісії, прошу депутатів 

його підтримати. 
 

Дзед В.І.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Концедал С.В.: 

Є запитання. Тобто ми приймаємо зараз майно. 

 

Дзед В.І.: 

Ми даємо тільки дозвіл на прийняття, ми не приймаємо нічого. 

 

Концедал С.В.: 

Я розумію, потім у нас буде окремо дві лікарні, буде окремо відділкова 

і окремо ЦРЛ? Як взагалі будуть будуватися взаємовідносини?  

 

Дзед В.І.: 

То ми будемо з вами вирішувати коли приймемо майно. Буде  окреме  

комунальне підприємство чи буде об’єднане. Ми просто даємо дозвіл, щоб 

державна установа готувала документи.  

 

Дзед В.І.: 

Ще будуть запитання? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    24. 

Проти    1. 

Утримались    2. 

Не голосували    2. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    24. 

Проти    1. 

Утримались    2. 

Не голосували    2. 

Рішення прийнято, дякую.  
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ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

17.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Програми модернізації об’єктів комунальної 

теплоенергетики м.Конотоп. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Скляр Сергій Олексійович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Даний проект рішення розглядався на засіданні профільної комісії, 

зауважень не було, прошу його підтримати. 

 

Дзед В.І.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Сахну 

Олександру Олександровичу. 

 

Сахно О.О.: 

 Питання розглядалося на профільній комісії, прошу депутатів його 

підтримати. 

 

Дзед В.І.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Яременко О.В.: 

Задав питання, де встановлені нові котли відповідно до Програм по 

переобладнанню котелень. 

 

Скляр С.О.: 

Це котельня №6 по вул.Братів Радченків, 59а. Ми вносили зміни в 

минулому році по цій Програмі, на ці роботи виділено 360 тис.грн. Договір 

був укладений на 240 тис.грн., з яких 40 тис.грн. буде повернуто ПДВ на КП 

«Теплогарант». Виконані роботи на 82 тис.грн. Зараз роботи потрібно 

продовжити, це рішення стосується лише котельні №6 по вул.Братів 

Радченків, 59а. На закінчення даних робіт ще потрібно 160 тис.грн. 

 

Огрохін І.М.: 

По-перше. Немає технічного, фінансового, економічного звіту чи 

обґрунтування за минулий рік – що виконали і що не виконали. На сторінці 

91 частина 3 пункт 16 «Розмір фінансових витрат на виконання Програми по 

роках визначений наступними сумами коштів: 2014 рік – 16174 тис.грн.». Це 

вже пройшло і ми кажемо, що 16 млн. витратили. Чому виникає питання? 

Дайте відповідь за 16 млн. Як це було освоєно? Якщо ця цифра помилкова, то 

я не розумію цього.  
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Друге питання. На 2015 рік ви плануєте 13760 тис.грн., тобто 14 млн. 

Знову фінансисти підписують це питання, то відповідь – ми не приймали в 

бюджеті на 2015 рік, де передбачена Програма на 14 млн. 

 

Скляр С.О.: 

Дана Програма була прийнята в 2009 році. 

 

 

Огрохін І.М.: 

Ще раз. Ми один одного не чуємо чи не розуміємо. Ми прийняли 

бюджет на 2015 рік. Там немає цих грошей. Ви нам даєте Програму і кажете, 

щоб приймали рішення на 14 млн. Звідки ці гроші? 

 

Скляр С.О.: 

Дана Програма прийнята в 2009 році. З 2009 по 2015 рік, вона дійсна, 

ми її не приймали, ми вносимо зміни до Програми.  

 

Дзед В.І.: 

В рішенні мова йде, є програми, є програми і по спорту і ви приймали 

програми на 2015, 2016 роки і ми приймаємо фінансування програми. Ми 

приймаємо програму фінансування і ми в програмі виділяємо джерела 

фінансування – місцевий бюджет, інший бюджет, або це буде обласний 

бюджет. Сьогодні мова йде в цьому рішенні про те, щоб закінчити котельню, 

в якій встановлено газовий котел ВК-22, щоб підключити туди будинки по 

вул.Короленка і сьогодні ми подали цей проект в область, де з області буде 

виділено за рахунок нафтових коштів 1 млн.грн. для перекладання 

тепломереж до цих будинків.  

 

Огрохін І.М.: 

Василь Іванович! По-перше. Я читаю те, що є, ви правильно кажете, що 

Програма була прийнята в 2009 році, це була Програма, але кожного року є 

факт виконання і треба писати цифри, що в 2014 році, депутат Яременко О.В. 

задав питання: «Що виконали?» і там написано сума коштів 16174 тис.грн. 

Якщо це ми стільки планували, а виконали за 1 млн., тому що в минулому 

році велика робота тут була організована і позачергову сесію проводили і все 

інше, то ми хотіли б почути: «Що зроблено?» чи це ми просто побалакали і 

нічого не зроблено, але по вашому рішенню 16 млн. освоєно. 

 

Скляр С.О.: 

Іван Миколайович, не освоєно. 

 

Огрохін І.М.: 

Я читаю те, що ви даєте нам, щоб ми голосували: «Розмір фінансових 

витрат на виконання Програми по роках визначений наступними сумами 

коштів: 2014 рік – 16174 тис.грн.; 2015 рік – 13760,8 тис.грн.». 
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Скляр С.О.: 

Іван Миколайович, Ви вводите в оману, тому що бюджетних 

призначень було всього 360 тис.грн. по цій Програмі, виконано робіт на 82 

тис.грн., ми вносимо зміни в Програму, ми ще не просимо бюджетних 

призначень, ми не можемо закінчити будівництво, тому що заходи були 

розраховані на 2014 рік – 360 тис.грн. 

 

Щербань С.С.: 

Я так розумію, що ця Програма була розроблена на інші адреси, а тепер 

потрібно внести вул.Братів Радченків і за нею 160 тис.грн. Якщо це так, то 

поясніть депутатам, а 15 млн. на інші об’єкти, які взагалі не будуть 

використовуватися.   

 

Скляр С.О.: 

На сесії в 2014 році ми внесли зміни до цієї Програми, внесли об’єкт 

котельні №6 по вул.Братів Радченків, 59а.Заходи були по встановленню 

енергоефективного котла, тоді були надані економічні обґрунтування. Сума 

фінансування – 360 тис.грн. Договір в 2014 році був укладений на 240 

тис.грн. З них виконано робіт на 82 тис.грн.  

 

(триває обговорення з даного питання серед депутатів) 

 

Сахно О.О.: 

Шановні депутати! Зрозумійте вірно. В минулому році ми приймали 

зміни до цієї Програми, що стосуються котельні по вул.Братів Радченків. Та 

Програма передбачала заміну котлів, які там стояли, але фактично, 

комунальне підприємство більшість робіт зробило за свої кошти, хоча вони 

також входять в загальну вартість Програми. А те, чого не вистачило, то ми 

на сесії приймали рішення проплатити ці роботи. Котли поміняли, обв’язали, 

зробили. Зараз необхідно поміняти труби, які ідуть до будинків, які 

знаходяться в центрі міста. На скільки я зрозумів там також роботи будуть 

виконуватися за особисті кошти комунального підприємства, але Програма 

передбачає загальну суму цього бюджету. Того що не вистачає вони 

прохають, щоб ми включили в бюджет і включили до Програми і далі 

профінансували.  

 

Огрохін І.М.: 

Я знову зачитую. На сторінці 90: «…обсяги фінансування заходу та 

продовжити строк його виконання: 2014 рік – 82,0 тис.грн., 2015 рік – 160,8 

тис.грн.», а на сторінці 91: «2014 рік – 16174 тис.грн.; 2015 рік – 13760,8 

тис.грн.». Шановні, ви розберіться з цими цифрами. Це перше. Ми за те, щоб 

допомогти, але ми просимо прозвітувати Вас особисто про те, які роботи 

зроблені в 2014 році по цій Програмі і надати інформацію по тим пунктам, 

що на одній сторінці ви хочете 160 тис.грн., а на іншій 14 млн.грн. От і 

виникає питання, а ви знову не можете пояснити і розповісти. 
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Скляр С.О.: 

Іван Миколайович, я Вам пояснюю! На даний момент діє ця Програма і 

на даний момент вже є по цій Програмі 13760,8 тис.грн., вони вже є. Вона 

приймалася в 2009 році, це план робіт, бюджетних призначень немає на ці 

роботи. 

 

Іваницький С.М.: 

Ви всі не можете зрозуміти, що Іван Миколайович каже. Ви плануєте 

на 2015 рік 13 млн.грн., він каже, що їх немає в бюджеті, а ви їх плануєте. 

Ось про що йде мова.  

 

Скляр С.О.: 

Давайте відмінимо пункт. Я зрозумів про що ви кажете. Відмінимо 

рішення починаючи з 2009 року, всі заходи, які були передбачені в Програмі 

на 2009-2015 роки відмінимо і залишимо тільки котельню №6 по вул.Братів 

Радченків, 59а і туди виділяємо 160,2 тис.грн. 

Інші об’єкти, даю відповідь. В жовтні місяці, я відповідаю за котельню 

по вул.Виконкомівській, проект зроблений, проектна експертиза і поданий на 

фінансування на конкурс в області і в державний бюджет, тому що дані 

заходи - це енергозбереження, перехід на альтернативні види палива на те, 

що зараз держава виділяє кошти, так як в минулому році в районах був 

проект і їм виділяли з державного бюджету кошти. По Підлипненській школі 

і по школі №9 – це більше відділ освіти, так як вони розпорядники коштів і 

виконували роботи по цим об’єктам і можуть розповісти більш детально. По 

коштам, які виділялися на МБК «Зоряний» і школу №2 ми реально бачили, 

що в жовтні місяці 2014 року ми не встигаємо, бо експертизу проект ще був 

не пройшов, казначейство не пропускало платежі, тому на сесії в жовтні 

кошти, які виділялися на цю школу були перерозподілені на капітальний 

ремонт даху школи №9. 

 

Дзед В.І.: 

Зрозуміло. Я можу винести на голосування, що ми затверджуємо суму 

160 тис.грн. на виконання цих робіт, але з обов’язковим внесенням змін до 

Програми. Іван Миколайович, згодні з таким рішенням? 

 

Бібик В.В.: 

Зовсім нічого незрозуміло. Всіх запутали остаточно. 

 

Огрохін І.М.: 

Василь Іванович! Просять депутати прозвітувати за 2014 рік. І ми 

готові надати 160 тис.грн., але ж ви напишіть нормально. 

 

Дзед В.І.: 

Зрозуміло.  
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Сахно О.О.: 

Давайте знімемо пункт 3.1., де загальна сума по Програмі.  

 

Огрохін І.М.: 

Василь Іванович! Що за проблема прозвітувати? Чи щось воно горить? 

Чи щось зупиниться? Прозвітуйте і розкажіть, і ми вам дамо 160 тис.грн.  

Скляр С.О.: 

Просто цілий місяць НІІСТУ-5 буде працювати далі.  

 

Дзед В.І.: 

Зрозуміло. Шановні депутати, хто за те, щоб перенести дане рішення 

на наступну сесію, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За   27. 

Проти   0. 

Утримались   2. 

 

Концедал С.В.: 

Василь Іванович! Що буде підставою для перенесення рішення на 

наступну сесію? Відсутність звіту заступника міського голови з виконання 

даної Програми, як це потребує депутат Огрохін І.М.? Або ще щось?  

 

Дзед В.І.: 

Рішення просто не готове. 

 

18.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення 

дітей улітку 2015 року». 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Шерудило Тетяна Миколаївна, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Даний проект рішення було розглянуто на засіданні профільної 

постійної комісії, загальних зборах депутатів, виникали пропозиції щодо 

написання листів з приводу коштів фонду соціального страхування. Так як 

доручення виконано, пропоную дане рішення прийняти в цілому. 

 

Дзед В.І.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Бібику Віталію 

Володимировичу. 

 

Бібик В.В.: 

 Питання розглядалося на профільній комісії, прохання підтримати це 

рішення. 
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Дзед В.І.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Огрохін І.М.: 

Нам надали інформацію щодо звернення депутатів Конотопської 

міської ради, воно стосується оздоровлення. По рішенню у мене питань не 

має, буду голосувати «За», але прокоментуйте звернення. 

 

Шерудило Т.М.: 

Законодавчо не визначено роль Фонду соціального страхування у 

відшкодуванні вартості путівки, так як це було у попередніх роках. Зараз на 

державному рівні остаточно це питання не вирішене. Тому ми хочемо, щоб 

нам дали пояснення і роз’яснили цю ситуацію, тому що якщо не буде цього, 

то ми втратимо контингент дітей для оздоровлення, оскільки вартість путівки 

буде зростати і ніхто її відшкодовувати не буде. 

 

Дзед В.І.: 

Я хочу додати, що Леміш Ю.І. на загальних зборах про це казав і я вже 

підписав лист на ім’я голови ОДА про той 1 млн.грн, який нам буде потрібно 

для того, щоб забезпечити нормальне оздоровлення.  

 

Яровий А.М.: 

Тетяна Миколаївна! Всі знають, що в плачевному стані знаходить стан 

табору «Мрія». Скажіть, які заходи заплановані? 

 

Шерудило Т.М.: 

Протягом останніх 3 років там зроблено чимало суттєвих речей, 

починаючи від того, що зроблений внутрішній туалет, є можливість 

користуватися гарячою водою в любий час для дітей, які перебувають у 

цьому таборі, заміна білизна, зроблені шкафчики, тумбочки, переобладнаний 

зал для масових заходів, але проблемою є покрівля на другому корпусі, але її, 

скажімо так, попередній розрахунок її вартості 300 тис.грн. У наших 

пропозиціях це є, в матеріалах, де будуть розглядатися фінансові питання це 

є. Якщо депутати зголосяться, то ми будемо дуже вдячні.  

 

Огрохін І.М.: 

Пропоную крім рішення, яке є, голосувати і за звернення, але Ви 

особисто відкоригуйте його. 

 

Шерудило Т.М.: 

Добре, я зрозуміла, стилістично ми його відкоригуємо. 

 

Дзед В.І.: 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 
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За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому з доповненнями, які 

сказав Іван Миколайович (допрацювати звернення), прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

19.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Положення (нова редакція) про відділ освіти 

Конотопської міської ради. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Шерудило Тетяна Миколаївна, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Даний проект рішення було розглянуто на засіданні профільної 

постійної комісії, загальних зборах депутатів, зауважень не було, були 

питання щодо необхідності прийняття цього рішення – це те, що обласне 

управління освіти стало департаментом управління освіти, фінансування 

змінилося, ми отримуємо субвенцію і законодавство також змінилося, тому в 

це рішення внесені зміни у відповідності із чинним законодавством.  

 

Дзед В.І.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Бібику Віталію 

Володимировичу. 

 

Бібик В.В.: 

 Питання розглядалося на профільній комісії, прохання підтримати це 

рішення. 

 

Дзед В.І.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Рішення прийнято, дякую.  
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ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

Дзед В.І.: 

Наступне питання: «Звіт про здійснення державної регуляторної 

політики виконавчими органами Конотопської міської ради за 2014 рік». 

 

Башкиров М.О.: 

 Василь Іванович! У мене запитання. Потрібно звернутися до юристів, 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Ви 

повинні звітувати про виконання регуляторних актів. Я хотів би перенести це 

питання на останнє, нехай юристи вийдуть скажуть, що якщо Ви, то будете 

звітувати у квітні місяці. Юристи та керуючий справами підніміть Закон та 

подивіться, як там написано. 

 

Дзед В.І.: 

Добре, приймається. 

 

20.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2015 роки. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Кошевецька Валентина Павлівна, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Проект рішення було розглянуто на засіданні профільної постійної 

комісії, загальних зборах депутатів, зауважень і пропозицій не було. Прошу 

підтримати даний проект рішення. 

 

Дзед В.І.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Іваницькому 

Степану Миколайовичу. 

 

Іваницький С.М.: 

 Питання розглядалося на профільній комісії, прошу депутатів 

підтримати дане рішення. 

 

Омельченко Т.П.: 

 Василь Іванович! Тут присутній начальник трамвайного управління? 

 

Дзед В.І.: 

Так. 
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Омельченко Т.П.: 

У мене до нього питання. Скільки зупинок громадського транспорту у 

вас зараз на балансі підприємства? Скільки ви отримуєте за рік коштів за 

рекламу, розміщених на них, і рекламу, яка розміщена на трамваях? Що ви 

робите для того, щоб збільшити ці надходження? 

 

Бобровник С.М.: 

В теперішній час знаходиться приблизно 65 зупинок на балансі 

підприємства – це мається на увазі автобусні та трамвайні зупинки. Та 

реклама, яка раніше розміщувалася на зупинках, договори припинені, зараз 

ведуться роботи по її усуненню. Грошей за розміщення реклами на зупинках 

в теперішній час підприємство не отримує. Рекламна діяльність, яка 

здійснюється на видах транспорту – це приблизно 6 тис.грн. на місць, це 10 

трамвайних вагонів, із них на 9 рекламна діяльність здійснюється.  

 

Омельченко Т.П.: 

Що буде далі з рекламою на зупинках? 

 

Бобровник С.М.: 

Поки що рішення немає. Розміщення реклами повинно бути погоджено 

з відділом архітектури та міською радою. 

 

Омельченко Т.П.: 

У Вас є пропозиції по розміщенню реклами? 

 

Бобровник С.М.: 

Ми розглянемо цю пропозицію. 

 

Омельченко Т.П.: 

Василь Іванович! Тоді я Вас прошу взяти це під свій контроль, тому що 

трамвайне управління втрачає кошти від розміщення реклами. 

 

Бібик В.В.: 

В минулому році, коли виявилися значні труднощі з фінансуванням 

трамвайного управління, ми приймали рішення щодо надання фінансової 

допомоги більше ніж 2 млн.грн., у нас відбувся «круглий стіл» і були 

громадські слухання стосовно трамвайного управління. Було цілих                  

23 рекомендації по цьому питанню. Пройшов рік, освоєні кошти на суму              

2 млн.грн., зараз виділяємо ще 1 млн.грн. Як Ви вважаєте, чи не настав час 

прозвітувати про ці гроші і предметно поговорити про перспективи нашого 

трамвая. У нас вже є інший склад громадської ради, у нас загроза, що в 

червні місяці буде змінено порядок фінансування з державного бюджету. На 

мій погляд закритися тим, що ми зараз даємо 1 млн.грн. і не дивимося на те, 

що трапиться через два місяці, є не правильним. Питання трамваю має 
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вирішуватися не колуарно, а разом Ми починали його вирішувати, а зараз так 

трапляється що ми в сліпу виділяємо гроші.  

 

Кошевецька В.П.: 

Я вважаю, що це питання слушне, ми заплануємо його в порядок 

денний «круглого столу» з урахуванням громадськості. 

 

Бібик В.В.: 

Так можливо ми спочатку поговоримо, а потім дамо, наприклад,               

2 млн.грн. чи ми зараз даємо не знаємо куди, а тоді побалакаємо.  

 

Кошевецька В.П.: 

Ні. Ми знаємо куди даємо.  

Бібик В.В.: 

Нехай скажуть куди. 

 

Бобровник С.М.: 

1 млн.грн. було виділено на підтримку підприємства, на запчастини, 

ремонт, матеріали і 1 млн.грн. на заробітну плату та на оподаткування.  

 

Бібик В.В.: 

Валентина Павлівна! Ми помиляємося? На сторінці 118 у нас написано 

1,176 млн.грн. і 1,180 млн.грн. 

 

Романчук А.В,: 

Прокоментуйте метаморфози, що в минулому році в районі 

залізничного вокзалу з’явилася зупинка і потім вона кудись зникла. 

Поясність скільки ці експерименти коштували для бюджету? 

   

Бобровник С.М.: 

При збільшення вартості проїзду на автотранспорті, електротранспорті 

була угода, встановлена норма, що перевізники повинні встановити декілька 

зупинок. Ми вийшли з ініціативою, у зв’язку з 65 річчям  трамвайного 

управління, встановити трамвайну зупинку. Було визначено місце і 

визначений зовнішній вигляд даної зупинки під стилізований вигляд старого 

трамваю. Ескіз даною зупинки був розроблений художником Борошнєвим, 

він був погоджений у виконкомі міської ради і був профінансований в об’ємі 

4 тис. 960 грн. – металоконструкції, а інше фінансування передбачалася 

коштами трамвайного управління. Після того, як почалося будівництво 

почався рух в масах. Були проти, були і за, було розпорядження виконавчої 

влади призупинити дане будівництво, що було виконано. Після цього 

розглядалося питання, що в тому вигляді зупинка псує зовнішній вигляд 

архітектурного ансамблю привокзальної площі, хоча відгуки пасажирів, які 

користувалися зупинкою були позитивні. Остаточне рішення було прийнято 

перед новим роком про повний демонтаж даної зупинки і все було 
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демонтовано. Частково конструкції, матеріали, які можна використати в 

подальшому знаходилися на складах підприємства до січня місяця. Після 

цього було прийнято рішення використати цей матеріал для зупинок 

звичного вигляду – автобусні наші зупинки. В теперішній час одна зупинка 

виготовлена повністю, а із остатку матеріалу виготовлений дах іншої 

зупинки. При додатковому фінансування на нижню частину зупинки можна 

буде її установити повністю. Тобто я вважаю, що бюджет міста не поніс 

ніяких збитків, а збитки понесло комунальне підприємство. 

   

Шосталь О.О.: 

Як не поніс, а фінансується трамвайне управління з бюджету? 

 

Бобровник С.М.: 

Бюджетне фінансування трамвайного управління передбачає собою 

конкретний план робіт та конкретну закупівлю запасних частин. 

   

Шосталь О.О.: 

Ви гроші тратили, фінансування було звідки, з трамвайного 

управління? 

  

Бобровник С.М.: 

Особисті кошти зароблені підприємством. 

         

Шосталь О.О.: 

Скільки ви витратили? 

  

Бобровник С.М.: 

14 тис.грн. 

         

Шосталь О.О.: 

У вас не вистачає коштів, а ви зупинку побудували і потім розібрали, 

14 тис.грн. Це нормально? Це перше питання. 

Друге питання. Василь Іванович! Яким рішенням виконкому було 

прийнято рішення про будівництво цієї зупинки про що говорить керівник 

підприємства? Щось я не пам’ятаю такого рішення. 

  

Дзед В.І.: 

Рішення виконкому не було. 

 

Яровий А.М.: 

Скажіть будь-ласка, всі почули, як Ви сказали, що художник Борошнєв 

робив ескіз. А яке відношення він має до проектування зупинки в місті 

Конотопі? У нас є проектне бюро.  
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Бобровник С.М.: 

Це не проект, а ескіз зовнішнього вигляду. 

 

Дзед В.І.: 

Андрій Михайлович! Після Борошнєва їм треба було сходити в 

проектне бюро, а вони пішли будувати. От і вся різниця. 

 

Толкачов Г.О.: 

Василь Іванович! Я вважаю, що підприємства, яким ми виділяємо 

кошти повинні в обов’язковому порядку звітувати про використання цих 

коштів. Ми зараз бачимо, що керівник підприємства просто не знає скільки 

міська рада цих коштів в попередньому році виділила, він сказав 1 млн.грн., а 

відкриваємо матеріали 750 тис.грн. – заробітна плата, 100 тис.грн. – 

утримання зупинок, 1 млн. 180 тис.грн. – придбання запчастин і 1 млн.176 

тис.грн. – статутний капітал. У нас декілька таких підприємств, тому перед 

тим як затверджувати на наступний рік – обов’язково детальний звіт куди 

кошти витрачено.  

По друге питання до Валентини Павлівни! Договір на здійснення 

пасажирських перевезень з міською радою і трамвайним управлінням на 2015 

рік укладений чи ні?  

 

Кошевецька В.П.: 

Договір довгостроковий, укладений давно і він діє. 

 

Толкачов Г.О.: 

Просто є інформація, що прокуратура його відмінила. 

 

Кошевецька В.П.: 

Це не той договір вона відмінила. До цього часу був договір укладений 

на перевезення. Потім була постанова КМУ про новий Типовий договір, 

змінений. Ми, на виконання постанови КМУ, уклали типовий договір, але він 

трішки не відповідав законодавству і він не зовсім був відпрацьований, і 

багато комунальних підприємств не укладали ці договори на протязі півтора 

року, але управління інфраструктури області зобов’язувало нас виконувати 

цю постанову. Нами був укладений договір, а після перевірки прокуратури 

вона вбачала, що цей договір, враховуючи, що є протиріччя в законодавстві, 

не може діяти і він відмінений. Було відмінено таким чином, що у зв’язку з 

тим, що відмінений новий договір, діє попередній договір. 

 

Толкачов Г.О.: 

Я так розумію, що діяло два договори, один відмінили, а другий 

продовжує діяти. Так? 

 

Кошевецька В.П.: 

Діє перший договір. 
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Толкачов Г.О.: 

А діяло два? 

 

Кошевецька В.П.: 

Ні. 

 

Огрохін І.М.: 

Я хотів би нагадати, що депутатським корпусом було прийнято 

рішення збиратися по понеділкам о 16 годині, у зв’язку із тим, що у державі 

така ситуація. По Вашому проханню перенесли на вівторок на 16 годину. Ми 

погодилися. Тепер коли Ви захочете і призначите, але в лютому місяці Ви 

нас не збирали і не призначали. Врахуйте це зауваження. 

У січні місяці, коли ми приймали бюджет, була і Гапєєва Л.А. і 

Кошевецька В.П. була, ми піднімали питання, даю відповідь Концедалу С.В., 

я не вимагаю звіту заступника, а я прошу, що якщо люди просять гроші, то 

вони повинні прозвітувати і надати інформацію по виконанню програм. Так я 

хотів би, щоб кожного разу, як готовиться інформація, як готовиться 

питання, щоб додавали інформацію, як були використані кошти, в тому числі 

і по теплоенергетиці. 

По трамвайному управлінню. В минулому році стільки то грошей було 

надано по програмі, але знову ніяких висновків ніхто не зробив, публічно не 

прозвітували, про що казав Віталій Володимирович і знову ви нам надаєте ті 

ж самі цифри, те саме рішення і знову немає ніякої інформації. Тому я хотів 

би, щоб зрозуміли, що депутати хочуть контролювати і бачити, як 

використовуються кошти. Скільки коштів Вам дійсно надали в минулому 

році? Якщо ми звернулися до начальника УЖКГ Примака Я.П. по банно-

пральному комбінату, він нам на протязі дня надав інформацію і ми програму 

затвердили. На сьогодні ніякої інформації немає, нас ведуть із закритими 

очами, ми не знаємо скільки конкретно дали грошей, тому що в програмі 

написано 3 млн.грн., а фактично скільки використано в 2014 році не знаємо, 

які запчастини були придбані на ці кошти не знаємо, знову ви пишете               

1,1 млн.грн., щоб надали грошей. На що вони будуть використані? По яким 

цінам ви будете закуповувати? Ми теж не знаємо. Виходить таке враження, 

що якщо по ЖКГ можна проконтролювати гроші і ланцюг відслідковується, 

то тут у нас виходить, що ці дві особи приймають рішення без тендера, без 

пропозицій, чи як це все відбувається і знову просять грошей 1,1 млн.грн. на 

цей рік. 

 

Дзед В.І.: 

Іван Миколайович! По Регламенту і по Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» немає такого положення, щоб збиратися по 

понеділкам і Ви всім будете роздавати завдання. Але матеріали ви отримали 

15 числа, за 15 днів, ви не прийшли ні на комісію, ні на загальні збори, 

спеціально не прийшли, щоб влаштувати цей цирк, який зараз на сесії. Чому 

так? Є збори, є комісії, давайте працювати. 
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Башкиров М.О.: 

Василь Іванович! Шановні депутати і Василь Іванович! Я хочу внести 

пропозицію, я бачу, що ви так заграєте любе питання. Трамвайний парк, його 

необхідно підтримати, але потрібно Вам, Василь Іванович, прислухатися, як 

головуючому про те, що сказав Толкачов Г.О. Питання стоїть, ми комунальне 

підприємство маємо послухати, як вони працюють і звертаюсь до депутатів, 

що відповідно до статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» депутат зобов’язаний працювати в постійній комісії і ходити на сесії, 

але якщо він по тій чи іншій причині не може бути присутній на сесії, 

постійній комісії, то він повинен повідомити Василь Іванович Вас, в 

крайньому випадку оргвідділ, що він не може прийти. Це і все. Давайте 

скинемо це питання, від нас вимагають виборці, щоб ми ходили на сесії і на 

постійні комісії. Прозвучав Толкачов Г.О., Ви запишіть собі та редакційна 

комісія, ви маєте право внести зміни в роботу міської ради, ми надали вам ці 

повноваження, внесіть в роботу міської ради заслухати трамвайний парк, 

його фінансовий стан, як він працює, як сказав Іван Миколайович, по 

програмі. Те що він просить я пропоную підтримати, але спитати з нього і 

давайте шановні депутати працювати далі… 

 

Дзед В.І.: 

Все вірно. Хочу сказати, що всі комунальні підприємства отримали 

доручення підготувати звіт за 2014 рік. Я можу додати, що заслухати їх разом 

з депутатськими комісіями і не тільки трамвайне управління, а й КП 

«Теплогарант» і всі інші.  

 

Толкачов Г.О.: 

Останнє запитання до керівника підприємства. Скажіть будь-ласка, вам 

виділяють кошти, Ви знаєте скільки вам пропонують виділити коштів? 

 

Омельченко Т.П.: 

Питання стоїть в тому, що ми будемо в цьому році робити? Місяць 

назад я Гапєєвій Л.А. задавав питання скільки у нас буде субвенції і 

розрахована вона на півроку чи на весь рік? Мало того, якщо нам кажуть, що 

з півроку відміняють пільговиків, то чому нам субвенцію дають на весь рік? 

Я особисто не розумію. Тому у нього повинно бути декілька цифр – стільки 

коштів потрібно, щоб вижити трамваю, стільки, щоб зробити ремонт трьом 

вагонам, стільки, щоб замінити шпали, декілька цифр. Стільки ми отримаємо 

субвенцію з держави точно, ви нам розпишіть і питань не буде. 

 

Дзед В.І.: 

Тарас Павлович! Є інфляція і прорахувати йому скільки потрібно 

коштів на квітень місяць, він не прорахує, але дайте йому кошти, щоб він 

сьогодні зміг купити запчастини і ремонтувати вагони, щоб вони їздили, а не 

переносити на наступну сесію і ще місяць буде інфляції.  
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Толкачов Г.О.: 

Виділяється 2 млн. 215 тис.грн., дуже серйозна сума, а він навіть не 

знає скільки йому коштів потрібно і на які статті. 

 

Кошевецька В.П.: 

Керівник підприємства знає. 

 

Бобровник С.М.: 

Із коштів, які виділяються: 100 тис.грн. – кошти на утримання зупинок 

громадського транспорту, 750 тис.грн. – фонд підтримки підприємства, 

заробітна плата і 1,1 млн.грн. – це запчастини на колійне господарство… 

 

Бібик В.В.: 

Скільки? Ось в документі написано 300 тис.грн., а не мільйон. 

 

Бобровник С.М.: 

Шановні депутати! Те що вам дають – це не значить, що вірно. 

 

Кошевецька В.П.: 

Давайте я скажу. Шановні депутати! Ми з вами на минулій сесії  

обговорювали це питання, я вас інформувала куди в 2014 році були 

використані кошти. Це 500 тис.грн. – фінансова допомога і мільйон, той, 

який в статутний фонд мільйон 0,66 куди були використані, якщо треба ще 

раз проінформую, які роботи були виконані у 2014 році. Що стосується тих 

коштів, які пропонується виділити на цей рік, мільйон, який вже виділили, 

він йде 0,750 на фінансову підтримку, а 0,3 на поточні ремонти. Крім того 1,1 

млн.грн в статутний фонд: 0,1 – кредиторська заборгованість минулого року 

заокруглена – 88тис.грн, які на минулій сесії прийняті і пропонується                    

1 млн.грн. – це мінімальна потреба. Керівник підприємства дав потребу, що 

треба зробити, які роботи виконати в 2015 році – це більше 3 млн.грн., але 

мінімальна потреба, яку ми можемо розглядати для виділення – це ті об’єкти, 

які нагально необхідно зробити. Перш за все - це 6 середніх ремонтів вагонів, 

за розрахунками, які робилися в грудні місяці, потрібно приблизно 500 

тис.грн. Скільки вдасться зробити вагонів за ці кошти зараз нажаль відповіді 

надати неможливо, тому що деякі матеріали та запчастини виросли на 20%, а 

в деяких випадках і на 40%.  

 

Дзед В.І.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? Немає. 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    14. 

Проти    2. 

Утримались    11. 
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Не голосували    2. 

Рішення не прийнято.  

 

21.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2014 рік. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Кошевецька Валентина Павлівна, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Проект рішення було розглянуто на засіданні профільної постійної 

комісії, загальних зборах депутатів, зауважень і пропозицій не було. Прошу 

підтримати даний проект рішення. 

 

Дзед В.І.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Щербаню Сергію 

Степановичу 

 

Щербань С.С.: 

 Питання розглянуто на засіданні профільної комісії, загальних зборах 

депутатів, прошу поставити на голосування. 

 

Дзед В.І.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Концедал С.В.: 

В пояснювальній записці зазначено на сторінці 130, що перехід на 

сплату земельного податку СТК «Айсберг» спричинив втрати в сумі               

45,0 тис.грн. Справа в тому, щоб перейти на сплату земельного податку 

необхідно отримати земельну ділянку у власність. Мені не відомо про те, що 

«Айсберг» перейшов на сплату земельного податку або отримував земельну 

ділянку у власність. На якій підставі сплачується земельний податок і чому 

досі не подано в суд на стягнення недоїмки по сплаті орендної плати за 

землю? 

 

Кошевецька В.П.: 

Тут пояснюються причини, які призвели до невиконання конкретного 

показника, а чому він подавав такий розрахунок, нажаль, цього аналізу 

немає, чому поступив так сам платник, але дійсно він перейшов на сплату 

земельного податку не зареєструвавши договір оренди. Це дійсно було у 2014 

році. 

 

Концедал С.В.: 

Я розумію, але справа в тому, що не може суб’єкт підприємницької 

діяльності за власною ініціативою, в порушення Закону, самостійно перейти 

на сплату земельного податку. Це все рівно, що сплачувати збір за 
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виноградарство не займаючись цією діяльністю. Це є публічний виступ і я 

прошу прокурорського реагування. 

 

Кошевецька В.П.: 

Недоїмки тут немає, але дійсно недоїмка була тоді, коли розрахунок 

подався на якусь суму і він не сплатився. Дійсно є проблема у цьому питанні, 

податкова прийняла цей розрахунок і адмініструє його далі, тому питання є. 

 

Дзед В.І.: 

Максим Олександрович, поясніть. Це ж земельний податок. 

 

Бурдавіцин М.О.: 

Таке саме питання було на минулій сесії. Питання ці дійсно 

розглядаються, всі правоохоронні органи повідомляються письмово, ми свої 

важелі, які були вичерпали в цих питаннях. 

 

Концедал С.В.: 

А до суду? 

 

Бурдавіцин М.О.: 

Для того, щоб подати до суду необхідно мати підстави, документи 

перевірок і так далі, ми не можемо зараз перевіряти, є інспекція, яка 

перевіряє, їй надано доручення, вона перевірить, складе акт і тоді на підставі 

перевірок буде подано до суду. 

 

Концедал С.В.: 

Тобто я розумію, що можна не сплачувати орендну плату, самостійно 

собі нараховувати земельний податок і вам за це нічого не буде? 

 

Бурдавіцин М.О.: 

Я ще раз Вам кажу, на минулій сесії казав і зараз кажу. Є 

недосконалість законодавства в цьому питанні, є недосконалість. Якщо чітко 

було б визначено Законом, що ти не маєш право і за це якість штрафні 

санкції, чи кримінальна, чи інша відповідальність. Немає зараз нічого. 

Недосконалість законодавства. І суди, я Вам казав, ми подавали, звертались 

по іншим, відмовляють. Немає договору оренди, все, немає недоїмки, все, 

немає нічого, податкова приймає, вони платять, все, питань немає. Задайте 

питання податковій чому вона приймає ці всі розрахунки. 

 

Дзед В.І.: 

Це не один і не два випадки. Добре. Є ще питання? 

 

Богомаз С.С.: 

Я вже 4 роки це питання піднімаю: чи буде так, щоб всі платники 

податків за землю будуть десь на сайті і буде це все загальнодоступне? Таке 
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то підприємство користується такою то кількістю землі і платить такий то 

податок.  

 

Дзед В.І.: 

Це також те, про що казав Іван Миколайович – про сайт, який повинен 

бути. До речі, щоб зробити сайт, то необхідно і виділити для цього кошти. 

 

Дзед В.І.: 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    28. 

Проти    0. 

Утримались    1. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    28. 

Проти    0. 

Утримались    1. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

22.СЛУХАЛИ: 

Про надання на 2015 рік пільги по сплаті податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Кошевецька Валентина Павлівна, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Проект рішення було розглянуто на засіданні профільної постійної 

комісії, загальних зборах депутатів, зауважень і пропозицій не було. Прошу 

підтримати даний проект рішення. 

 

Дзед В.І.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Щербаню Сергію 

Степановичу 

 

Щербань С.С.: 

 Питання розглянуто на засіданні профільної комісії, загальних зборах 

депутатів, прошу поставити на голосування. 
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Дзед В.І.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 
 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

23.СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Положення про цільовий фонд соціально-

економічного розвитку міста в новій редакції. 
 

ДОПОВІДАЛА: 

Кошевецька Валентина Павлівна, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Проект рішення було розглянуто на засіданні профільної постійної 

комісії, загальних зборах депутатів, були запитання, надані відповіді. Прошу 

підтримати даний проект рішення. 

 

Дзед В.І.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Щербаню Сергію 

Степановичу 

 

Щербань С.С.: 

 Питання розглянуто на засіданні профільної комісії, загальних зборах 

депутатів, прошу поставити на голосування. 

 

Дзед В.І.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

 

Щербань С.С.: 

Я пропонував доповнити Положення про цільовий фонд у розділі 

фінансова підтримка ветеранських організацій, через кому волонтерських 

організацій. 

 

Дзед В.І.: 

Приймається. 
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Дзед В.І.: 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 
 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому з доповненням 

Концедала С.В., прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Рішення прийнято, дякую.  
 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

24.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Кошевецька Валентина Павлівна, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Проект рішення було розглянуто на засіданні профільної постійної 

комісії, загальних зборах депутатів, хочу звернути увагу, що в матеріалах у 

пояснювальній записці і в додатку 6, де відображені зміни про внесення 

коштів на погашення кредиторської заборгованості питанню виникали, тому 

зупинятися на цьому не будемо, прошу підтримати ці питання, але в деяких 

депутатів виникли питання щодо розподілу вільного залишку коштів 

бюджету розвитку і по тій таблиці, яка відображена на сторінках 170-173. 

Тому прошу визначитися, яким чином розглядати це питання.  

 

Дзед В.І.: 

В кого є зауваження, доповнення? 

 

Кареліна О.Ю.: 

Валентина Павлівна! Скажіть будь-ласка, ми знайшли додаткові кошти, 

щоб профінансувати газету «Конотопський край». А чи будуть додаткові 

кошти, у мене є дані, що 139 тис. 306 грн. не вистачає до кінця року, щоб 

профінансувати на існування нашого комунального підприємства «Кон-

Такт»? Також є у мене інформація про те, що з ними вже на тут суму, яку ми 

закладали та голосували не підписують договір в ЦРЛ – 30 тис.грн. Знайдемо 

ми гроші, щоб допомогти? 

 

Кошевецька В.П.: 

Пропозиція ця не надходила до цього часу. Що стосується виділення 

коштів з міської ради, то угода підписана, це питання вирішено. Що 
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стосується питання по лікарні, воно також піднято перед головним лікарем 

щодо вишукування коштів на ці послуги. Тобто це питання піднято і ми його 

вирішуємо.  

 

Толкачов Г.О.: 

Валентина Павлівна! Процедурне питання. Додаток 6, сторінка 164 – це 

те за що ми будемо голосувати. Значить пропонується розподілити  3 млн. 

596 тис.грн., є статті, розпорядники коштів, потім ми бачимо пояснювальну 

записку – додаток 1 сторінка 172. Тут вже пропонується, в якості пояснення, 

розподілити  6 млн.грн., зовсім інші статті, зовсім інші об’єкти і так далі. Це 

якість підготовки матеріалів чи щоб свідомо заплутати депутатів?  

 

Кошевецька В.П.: 

Геннадій Олександрович! Перед тим, як була моя інформація по цьому 

рішенню, я сказала про те, що в додатку №6 зазначена кредиторська 

заборгованість, а в додатку на сторінках 170-173 зазначені пропозиції по 

розподілу вільного залишку і пропонувала визначитися з цим питанням. Я 

про це повідомила, а ви це саме питання задаєте.  

 

Дзед В.І.: 

Шановні депутати! Ми працюємо 3 години 15 хвилин. Можливо є сенс 

зробити перерву і обговорити вільний залишок? 

 

Депутати не підтримали. 

 

Толкачов Г.О.: 

Є пропозиція. На бюджетній сесії в січні місяці ми два тижні ламали 

списи, бурно обговорювали всі ці питання, розподілили 15 млн.грн. Я 

розумію, що вільний залишок, який після погашення заборгованості буде – 

це 6 млн.грн. чи 8 млн.грн., що можна поділити. Нехай фінансуються за 

кошти цього вільного залишку ті об’єкти, на які ми вже розподілили кошти. 

Це 4 вулиці і так далі.  

 

Кошевецька В.П.: 

Ми прийняли бюджет, де розподілили ті кошти, які очікуються 

надходження. Так складаються міські бюджети і всі бюджети. А це інша 

процедура, додатково кошти, які після затвердження звіту, вони у нас 

визначені чітко, які це кошти минулого року не використані, тому ми маємо 

можливість розглянути, чи не розглянути – це ваша справа. 

 

Толкачов Г.О.: 

Тобто ці кошти 8 млн.грн. ми на ті об’єкти, які розподілили півтора 

місяці тому, вже тендерні процедури пішли, ми не можемо використовувати? 
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Кошевецька В.П.: 

Так бюджет розпланований, на рік кошти розподілили. 

 

Толкачов Г.О.: 

Так давайте, у нас є 8 млн.грн. фінансувати ті об’єкти, які вже 

розподілили. 

 

Кошевецька В.П.: 

Так ніхто не говорить, що вони не будуть фінансуватися.  

 

Іваницький С.М.: 

Валентина Павлівна! Він хоче сказати, що у нас є 8 млн.грн. Ми за 

рахунок цих грошей можемо фінансувати ті роботи, які ми прийняли в січні. 

Це гарантія того, що ці роботи будуть робитися. Але не забудьте до                  

8 млн.грн. додати додатково 1 млн.грн., що зняли зі стадіону в минулому році 

по надуманим принципам, що там не правильно використовуються кошти, 

але КРУ перевіряло, зауважень не знайшли, але ці кошти не повернули. Але 

ми не знаємо, у зв’язку з новим законодавством, що буде в цьому році, які 

надходження. Ось у депутатів виникають сумніви, тому давайте, щоб тут не 

битися, не воювати, ми все одно не приймемо ніякого рішення, про те, щоб 

перенести це питання до наступної сесії, за це місяць розібратися, побачити 

за два місяці, що по новому законодавству, які податки будуть надходити, які 

збори і будемо бачити картину. Щоб не вийшло так, що ми зараз приймемо, а 

потім встанемо, а у нас грошей не буде, нічим буде оплачувати ці роботи. 

Ось що він мав на увазі. 

 

Огрохін І.М.: 

В січні 2015 року ми прийняли бюджет. Бюджетом передбачено 

бюджет розвитку і об’єкти, які є. Але зміни, які відбулися в державі по 

Бюджетному Кодексу, що бюджет розвитку фінансується із загального 

фонду. Ми не знаємо скільки надходжень буде у нас на фінансування тих 

об’єктів, які ми прийняли. Наше першочергове завдання – це те, що казав 

Микола Олександрович, наповнити загальний фонд, а потім визначитися чи 

вистачає нам, чи не вистачає і потім перераховувати гроші на бюджет 

розвитку.  

Друге питання, яке сьогодні виникає – це залишки. Так, пройшов 2014 

рік, ми прозвітували, що у нас відбулося і тепер кажемо, і ми зафіксували 

кредиторську заборгованість. Я хотів би нагадати, що кредиторська 

заборгованість, яка сьогодні є по загальному фонду – це обов’язкові наші 

зобов’язання перед платниками. Це по загальному фонду. Кредиторська 

заборгованість на сьогодні – це обов’язкові платежі по бюджету розвитку і є 

ще дві кредиторські заборгованості, які нам винний державний бюджет і 

винен нам обласний бюджет. Тому прохання до всіх, щоб зрозуміли, що 

кредиторську заборгованість, яка сьогодні є по першим двом позиціям 

зафіксувати і прийняти рішення, щоб віддати людям гроші, які вже повинні 
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вони отримати і щоб з іншим курсом це зовсім інша була сума і віддати 

негайно ці гроші. 

Що стосується другої заборгованості – це заборгованість по 

державному бюджету і по обласному. Залишити її, поки ми не розберемося 

всі разом, це стосується перш за все пологового будинку, це стосується тих 

об’єктів, які були по освітленню виконані, але передбачити із бюджету 

розвитку не використовувати ці гроші, як резервні, щоб якщо там не 

вирішиться питання ми закрили і запустили об’єкти.  

І третє. Щоб не було в майбутньому незрозумілих питань, то хотілося, 

щоб об’єкти, які згадував Степан Миколайович та інші об’єкти, щоб ми ті, 

що визначилися, про що казав Толкачов Г.О., щоб вже працювали і почали 

звітувати те, що ми вимагаємо – коли проведений тендер, коли укладений 

договір, хто що робить, а знову є спроба перерозподілити кошти. Тому будь-

ласка це врахуйте. 

І окремо, хотів би підняти питання за те, щоб проголосувати. Я буду 

голосувати за те, щоб залишити кредиторську заборгованість і за те, щоб 

надати 25 тис.грн. правоохоронним органам для виконання своїх 

повноважень і за те, що сказала Кареліна О.Ю. по питанню фінансування 

газети. Все інше до окремих питань, які з’ясуєте і коли будете готові, то ми 

готові обговорювати і приймати рішення.  

 

Кошевецька В.П.: 

Зрозуміла позиція, але хотіла звернути увагу до пояснювальної 

записки, що крім цих питань, які Ви зараз озвучили ще є виділення 

депутатських коштів і тут ще є позиція по уточненню коштів – це ті кредитні 

кошти, які прийшли 29 грудня, але вони повинні передублюватися. Це 

кредитні кошти 343 тис.грн. і кошти НЕФКО, тому ми їх дублюємо вже у 

новому бюджеті, тому це не принципово і вільного залишку не стосується. 

 

Дзед В.І.: 

Шановні депутати! Давайте ми поставимо проголосувати рішення в 

цілому за мінусом розподілу вільних залишків бюджету розвитку. Вільні 

залишки не розподіляються, а кредиторка вона пройде. 

 

Кошевецька В.П.: 

Ми будемо розподіляти вільний залишок в частині кредиторської 

заборгованості. 

  

Башкиров М.О.: 

Шановний головуючий! В протоколі постійної комісії по ЖКГ була 

пропозиція. Вона врахована? 

 

Кошевецька В.П.: 

Вони в цьому додатку, який ми зараз розглядаємо.  
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Дзед В.І.: 

Відповів, що це вільний залишок, який зараз не буде розподілятися.  

 

Огрохін І.М.: 

Валентина Павлівна! Я прошу, Ви сформулюйте кожен пункт, за який 

ми будемо голосувати.  

 

Кошевецька В.П.: 

Зараз ставиться на голосування рішення в тій редакції, яка подана в 

матеріалах сесії, з урахуванням додатку про виділення 25 тис.грн. міліції, 

текст пояснювальної записки в цій редакції повністю викладений, крім 

додатку, який на сторінках 170-173. В додатку 6 зазначена кредиторська 

заборгованість про яку ми говорили, що ми виділяємо з вільного залишку 

кошти на погашення кредиторської заборгованості, як раз вона в додатку 6 і 

є. Додаток 6 ми приймаємо, пояснювальну в повному обсязі приймаємо, крім 

пункту, який на сторінці 170. 

 

Іваницький С.М.: 

Взагалі звіт ніякий не приймаємо, кредиторська заборгованість 

повинна бути оплачена сама собою, просто зараз він підняв питання, щоб 

міліції виділили 25 тис.грн., проголосуємо, щоб із бюджету виділили 25 

тис.грн. і все. 

 

Кошевецька В.П.: 

А кредиторська заборгованість як? Вона в казначействі зависла з 

грудня місяця. Її потрібно погасити. 

 

Обговорення депутатами в залі питання щодо пунктів за які 

голосувати, а за які ні.  

 

Дзед В.І.: 

Шановні депутати! Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання 

за основу, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому: 

1.По розподілу вільного залишку на погашення кредиторської 

заборгованості. 

2.Виділення 25 тис.грн. управлінню МВС. 

3.Затвердження кошторису НЕФКО. 

4.Кошти депутатського фонду. 

5.На прийняття коштів від районної ради в сумі 35 тис.грн. на 

утримання рятувально-водолазної служби. 
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6.На «Землеустрій» для проведення інвентаризації земель під 

багатоповерховою забудовою міста. 

Хто за те, щоб ці 6 пунктів прийняти в цілому, прошу голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    28. 

Проти    1. 

Утримались    0. 

Рішення прийнято, дякую.  
 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

25.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2015 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп на 

2015 рік» (6 скликання, 5 7 сесія). 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Кошевецька Валентина Павлівна, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Зміни будуть вноситись виходячи із тих змін, які ви проголосували в 

змінах до бюджету у попередньому рішенні. 

 

Дзед В.І.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Щербаню Сергію 

Степановичу 

 

Щербань С.С.: 

 Питання розглянуто на засіданні профільної комісії, загальних зборах 

депутатів, прошу поставити на голосування зі змінами, які сказала Валентина 

Павлівна. 

 

Дзед В.І.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    28. 

Проти    0. 

Утримались    1. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому зі змінами, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    28. 
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Проти    0. 

Утримались    1. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

26.СЛУХАЛИ: 

Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими 

органами Конотопської міської ради за 2014 рік. 

 

ДОПОВІДАЛА: 

Кошевецька Валентина Павлівна, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Було зауваження Башкирова М.О., потрібне пояснення. 

 

Русіна І.В.: 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

стаття 42 міський голова щорічно звітує про свою діяльність і в цьому звіті 

завжди є розділ про регуляторну політику. Але кожного року, до того, коли 

міський голова буде звітувати, чи у квітні, чи у травні, стаття 38 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» передбачає, що держкомслужба у нас вимагає, щоб це було 

прозвітовано саме заступником, який курує дане питання – це управління 

економіки. Законом це не заборонено, те що ми і робимо.  

 

Кошевецька В.П.: 

В даному проекті рішення надана інформація про звіт за минулий рік, 

яким чином здійснювалася регуляторна діяльність. Тут є інформація про те, 

скільки відслідковувалося регуляторних актів на протязі 2014 року, тобто 

якщо на 1 січня 2014 року таких було 37 регуляторних актів, то вже на                 

1 січня 2015 року їх 34. Ці документи відслідковувалися на протязі року і 

інформувалося населення через ЗМІ про хід виконання відслідковування 

регуляторних актів. Тобто спочатку опубліковувалися плани роботи, потім 

опубліковувалися проекти рішень, у зв’язку з цим суб’єкти підприємницької 

діяльності та громадяни мали можливість впливати на прийняття такого 

рішення шляхом надання пропозицій. Після отримання пропозицій 

публікувалися проекти рішень і затверджувалися відповідно сесією чи 

виконавчим комітетом. Крім того з 24 червня 2014 року, такі регуляторні 

акти проходили погодження у держпідприємництві.  

 

Дзед В.І.: 

Слово надається голові профільної постійної комісії Іваницькому 

Степану Миколайовичу 
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Іваницький С.М.: 

 Питання розглянуто на засіданні профільної комісії, прохання його 

підтримати. 

 

Дзед В.І.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому зі змінами, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    29. 

Рішення прийнято, дякую.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняте рішення міської ради (додається). 

 

27.СЛУХАЛИ: 

Про структуру, чисельність апарату міської ради, її виконавчого 

комітету, відділів по забезпеченню діяльності виконавчих органів ради, 

виконкому, самостійних відділів, управлінь міської ради. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Левченко Андрій Миколайович, керуючий справами виконкому. 

Проект рішення розглядався на засідання профільної постійної комісії, 

на загальних зборах депутатів, пропозиції не надходили, прошу підтримати 

дане рішення. 

 

Дзед В.І.: 

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Толкачову Геннадію Олександровичу 

 

Толкачов Г.О.: 

 Я вважаю, що дане рішення потрібно відкласти і аргументую свою 

думку. По перше. До цього питання ми повертаємося вдруге. Перший раз в 

листопаді ми його розглядали, були у депутатів пропозиції надати 

навантаження структурних підрозділів на кожного працівника, хто чим 

займається, функціональні повноваження. Також при розгляді бюджету цього 

питання торкалися, його можна було б голосувати, але якщо б в країні та 

місті не було такої фінансової ситуації. Також незрозуміло питання оплати 

праці. Ольга Петрівна, зараз відсутня, надала таку інформацію, що середня 

заробітна плата, яку отримують працівники – 1000 грн. Ми з Віталієм 
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Володимировичем з калькулятором порахували у нас 4 тис.грн. вийшло. Це 

також питання, це повинно бути публічним і прозорим, скільки отримує 

працівник. Міський голова і заступники оприлюднюють. Необхідно зняти всі 

ці питання. Тому я вважаю, що з урахуванням цих зауважень, розглянути ще 

раз. Бо коли міський голова збереться зібрати депутатів7 

 

Дзед В.І.: 

В найближчий час. 

 

Толкачов Г.О.: 

Оприлюдніть цю інформацію, можливо я б так і зробив, на сайті її 

вивісив би, щоб вона була прозора, відкрита і так далі, і тоді повернутися до 

цього питання. Наприклад, відділ організаційної та кадрової роботи, 5 

працівників, цей займається кадрами, цей виконкомом, цей сесією, всі при 

ділі, у всіх нормальне навантаження. Відділ охорони здоров’я, 2 працівника, 

1 курує відділкову лікарню, другий ЦРЛ, а можливо там 1 потрібний, тому 

що є від медичних працівників такі пропозиції, я вам так скажу, я не можу 

коментувати, потрібно знати в кого які повноваження, у кого який обсяг 

навантаження. Після цього приймається вже рішення. Це моя думка. 

 

Дзед В.І.: 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Бурдавіцин М.О. нічого не хочете сказати про роботу дозвільного 

центру? Людина одна підписує перевіряючи документи, Ви поясніть. 

 

Бурдавіцин М.О.: 

Я розумію. Ми попередньо обговорювали з депутатами. Ніхто не проти 

того, щоб ЦНАП працював. Вони зараз інші питання ставлять про оргвідділ, 

сектор охорони здоров’я, я за це не можу сказати… 

 

Омельченко Т.П.: 

ЦНАПу було потрібно працювати вже вчора в повній викладці. 

Геннадій Олександрович також вірно сказав, але тут питання йде в чому? Ми 

3 чи 2,5 місяці тому вже піднімалися до цього питання, всі зібралися, а потім 

роз’їхалися на зимові канікули, зараз знову повертаємося, а ЦНАП не 

працює, як йому потрібно працювати. Ось в чому заковика. 

 

Дзед В.І.: 

Хто заважав, Геннадій Олександрович, прийти і вивчити чим який 

відділ займається? 

 

Огрохін І.М.: 

Це не Геннадій Олександрович, це всім депутатам цікаво, ми задавали 

питання про що казав Омельченко Т.П., ми задавали 3 місяці, дайте 

інформацію, немає ніякої інформації, тоді це приносили, полежала на 
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витримці, в лютому витрималась. Так Левченко А.М., чи як? І тепер 

голосуйте. А ми кажемо: шановні, змінилася ситуація, з 2015 року 

децентралізація, віддали нам все інше, так ви зв’яжіть це все до купи. Потім в 

січні ми прийняли заробітну плату, як воно балансування з фінансами йде чи 

не йде? А ви штати підсовуєте, потім скажете, що депутати прийняли, тепер 

давайте гроші. Ось про що йде мова в цілому – за обов’язки, за 

функціональні обов’язки, за фінансове підкріплення і все інше.   

 

Максименко В.М.: 

Я особисто подавав звернення, оскільки до мене зверталися виборці, 

чим займається управління житлово-комунального господарства. Я отримав 

відповідь, що надати вам відповідь не можемо оскільки це службова 

інформація. Ось така відповідь надійшла мені. 

 

Концедал С.В.: 

Андрій Миколайович! Скажіть будь-ласка, цей проект рішення щодо 

штатної структури, погоджений з фінансовим управлінням? 

 

Левченко А.М.: 

Він в межах загальної чисельності, тут ніде не збільшується і не 

зменшується.  

 

Дзед В.І.: 

Чому не погоджений? Шановні, є фонд заробітної плати, посадові 

оклади, люди з одного місця переходять на друге з тим же посадовим 

окладом, тільки змінюються їх функції. 

 

Дзед В.І.: 

Які ще будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 

За    12. 

Проти    0. 

Утримались   17. 

Рішення не прийнято.  

 

28.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Регламенту Конотопської міської ради                       

6 скликання. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Максименко Володимир Миколайович, депутат міської ради. 

Шановні депутати! Я на загальних зборах пояснював причини для чого 

виноситься дане рішення. Скажу так: депутатська група складається не 
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менше з 3 депутатів, як у нас записано, а відповідно до Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад» депутатська група складається не менше ніж з 

5 депутатів. Друге. Депутатська фракція складається не менше, як з 5 

депутатів. Такої норми в Законі немає щодо кількості депутатської фракції. 

Але, якщо звернутися до Національного інституту стратегічних досліджень, 

аналітичної доповіді «Процедури та правові аспекти формування 

депутатських об’єднань» на сторінці 26 в розділі «Критерії вибору величини 

мінімальної кількості депутатів для формування фракції» написано: пункт 1 – 

в Україні прохідний бар’єр складає 5%, тому ідея формування мінімальної 

кількості депутатів для формування фракції не менше 1 бар’єру. В нашому 

випадку, в міській раді - 5 депутатів і 15,5%. Пункт 2: якщо партія подолала 

виборчий бар’єр, тобто народ висловив їй довіру, то вона вже має 

Конституційне право на створення своєї фракції. Тобто ніяке обмеження в 

кількості на створення фракції не накладається.  

 

Дзед В.І.: 

Слово надається заступнику голови профільної постійної комісії 

Толкачову Геннадію Олександровичу 

 

Толкачов Г.О.: 

Що стосується депутатських груп, то так. В Законі 5, а у нас було 3. 

Тобто це згідно чинного законодавства. Що стосується депутатських 

фракцій, то я вважаю, що якщо партія цю депутатську фракцію створила. То 

вона і має право її ліквідувати. Тобто я вважаю, що це рішення потрібно 

підтримати. 

 

Омельченко Т.П.: 

На загальних зборах депутатів ми вірно вирішили, щоб це питання 

відкласти, тому що питання вірне і Регламент не відповідає в цій частині 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», але депутат не може входити до складу 

більш ніж однієї зареєстрованої депутатської групи. Це суперечить Закону. 

 

Максименко В.М.: 

Відкриваємо Закон України «Про Регламент Верховної Ради України», 

стаття 59 «Умови формування депутатських фракцій, депутатських груп» - 

Народний депутат може входити лише до однієї депутатської групи.  

 

Толкачов Г.О.: 

Василь Іванович! Давайте ми це питання на своїй комісії допрацюємо. 

 

Дзед В.І.: 

Хто за те, щоб прийняти рішення з даного питання за основу, прошу 

голосувати. 

За?   Проти?    Утримався? 
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За    16. 

Проти    0. 

Утримались   8. 

Не голосували    5. 

Рішення не прийнято.  

 

Дзед В.І.: 

Шановні депутати! Я хочу у вас забрати ще декілька хвилин, оскільки 

дуже багато уваги приділялося міській раді і заробітній платі працівників 

міської ради. Я хочу сказати, що останнім часом, останні 2 роки міська рада 

дуже плідно займається по скороченню використання газу, по оптимізації 

теплоенергетики і по викидам СО2. І, як ви знаєте, в січні була друга зустріч 

по програмі ДЕМО-Україна, де міська рада неодноразово, кожного року, 

писала програми для участі у міжнародних конкурсах. Так ось, приїхали 

представники із ДЕМО-Україна, тому що по цій програмі місто Конотоп 

стало переможцем в оптимізації використання теплової енергетики. Вони 

приїжджали до нас два рази і ще будуть приїжджати і по цій програмі, по 

гранту місто отримає 360 тисяч євро, просто, помножте на сьогоднішній курс 

– це буде більше 10 млн.грн. Потім, 360 тисяч євро ми отримаємо під 6% для 

реконструкції котелень по Успенсько-Троїцькій біля Промінвестбанку і буде 

працювати одна тільки котельня на вулиці Семашка біля ЦРЛ. Загальна сума 

проекту 847 тисяч євро. 19 лютого я був в м.Києві і отримав другий грант по 

програмі Угоди мерів. Грант на 500 тисяч євро. 100 тисяч – співфінансування 

міської ради, а 400 тисяч євро отримає місто для утеплення гімназії – 

покрівель, стін і ДНЗ «Ялинка». Тому не потрібно говорити, що міська рада 

не працює. За 2015-2016 роки місто отримає більше 22 млн.грн. – це по 

сьогоднішньому курсу. 

 

Дзед В.І.: 

Також надійшов лист наступного змісту: 

«Повідомляємо, що на засіданні депутатської групи «Воля народу» 

20.02.2015 назву групи змінено на депутатська група «За майбутнє 

Конотопа».  

 

Дзед В.І.: 

Всі питання, винесені на розгляд шістдесятої сесії, вирішені. 

На цьому сесія оголошується закритою. 

 

(виконується Державний Гімн України) 

 

 
Міський голова        В.І.Дзед 


