
 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ 

ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ  

Р І Ш Е Н Н Я          

від 25 березня 2015 року 

 

Про заслуховування звітів  

постійних комісій міської ради 

 

 

Відповідно до пункту 11 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 24.12.2014 «Про 

план роботи міської ради на І півріччя 2015 року» (6 скликання 56 сесія), 

заслухавши звіти постійної комісії міської ради з питань депутатської 

діяльності, етики, законності, правопорядку, демократичного цивільного 

контролю над Воєнною організацією та правоохоронними органами, взаємодії з 

органами самоорганізації населення (голова Куликов С.В.), постійної комісії 

міської ради з питань економіки, планування бюджету, фінансів, соціально-

економічного розвитку міста (голова Щербань С.С.), постійної комісії міської 

ради з питань промисловості, транспорту та зв’язку, підприємництва, торгівлі 

та надання послуг (голова Іваницький С.М.),  

 

міська рада в и р і ш и л а : 

 

1.Звіти постійних комісій міської ради з питань депутатської діяльності, 

етики, законності, правопорядку, демократичного цивільного контролю над 

Воєнною організацією та правоохоронними органами, взаємодії з органами 

самоорганізації населення (голова Куликов С.В.), з питань економіки, 

планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку міста (голова 

Щербань С.С.), з питань промисловості, транспорту та зв’язку, підприємництва, 

торгівлі та надання послуг (голова Іваницький С.М.), взяти до відома. 

2.Сектору міської ради з питань внутрішньої  політики  (завідувач   

П’явка В.Б.) оприлюднити інформацію про звіти постійних комісій в засобах 

масової інформації, на сайті міської ради. 
 

 

Міський голова         В.І.Дзед 

 

 

 



Звіт постійної комісії  

з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку,  

демократичного цивільного контролю над  

Воєнною організацією та правоохоронними органами,  

взаємодії з органами самоорганізації населення 

 
 Відповідно до ст.26, ст.47 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" постійна комісія створена рішенням міської ради «Про постійні комісії 

Конотопської міської ради шостого скликання» від 8 грудня 2010 року (2 сесія) у 

складі: 

 1.Куликов Сергій В’ячеславович, голова комісії. 

 2.Толкачов Геннадій Олександрович, заступник голови комісії. 

 3.Кареліна Олена Юріївна, секретар комісії. 

 Члени комісії: 

 4.Назаренко Анатолій Федорович.  

 5.Шмаглій Володимир Олександрович. 
Відповідно до Положення про постійні комісії Конотопської міської ради 6 

скликання постійна комісія з питань депутатської діяльності, етики, законності, 

правопорядку, демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією та 

правоохоронними органами, взаємодії з органами самоорганізації населення: 

1.Брала участь у обговоренні питань щодо забезпечення законності, охорони 

громадського порядку, прав, свобод та законних інтересів громадян. 

2.Вивчала проекти рішень міської ради з питань, що знаходяться в 

компетенції комісії і готувала відповідні висновки та рекомендації. 

3.Розглядала питання діяльності органів самоорганізації населення та інші 

питання, що згідно чинного законодавства знаходяться в компетенції комісії. 

В 2014 році постійною комісією проведено 15 засідань, оформлено 

протоколи засідань, розглянуто 264 питання. З них основні профільні питання: 

-про інформацію т.в.о. начальника Конотопського МВ УМВС України в 

Сумській області про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на території міста в 2013 році; 

-про внесення змін до кількісного складу виконавчого комітету 

Конотопської міської ради та затвердження персонального складу виконавчого 

комітету міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, керуючого справами виконкому; 

-про затвердження складу присяжних; 

-про внесення змін до Регламенту Конотопської міської ради 6 скликання; 

-про Програму підтримки органів самоорганізації населення на 2015 рік та 

внесення змін до відповідної Програми на 2014 рік; 

-розглянуті плани роботи міської ради на відповідні півріччя та інші 

питання. 

Також розглядались звернення мешканців міста з питань, які знаходяться в 

компетенції комісії.  

 

Голова постійної комісії з питань  

депутатської діяльності, етики, законності,  

правопорядку, демократичного цивільного  

контролю над Воєнною організацією та  

правоохоронними органами, взаємодії  

з органами самоорганізації населення         С.В.Куликов 



 

Звіт постійної комісії  

з питань економіки, планування бюджету, фінансів, соціально-

економічного розвитку міста 

 

 Відповідно до ст.26, ст.47 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" постійна комісія створена рішенням міської ради «Про постійні комісії 

Конотопської міської ради шостого скликання» від 8 грудня 2010 року (2 сесія) 

у складі: 

 1.Щербань Сергій Степанович, голова комісії. 

 2.Сидоренко Тетяна Володимирівна, заступник голови комісії. 

 3.Грязєва Людмила Григорівна, секретар комісії. 

 Члени комісії: 

 4. Яременко Володимир Романович.  

 5. Вовканець Сергій Богданович. 

6. Гінзбург Ольга Петрівна. 

Відповідно до Положення про постійні комісії Конотопської міської ради 

6 скликання постійна комісія з питань економіки, планування бюджету, 

фінансів, соціально-економічного розвитку міста: 

1.Попередньо розглядала внесені на розгляд ради проекти місцевого 

бюджету, програми економічного і соціального розвитку міста, звіти про їх 

виконання, розробляла відповідні висновки і рекомендації. 

2.Постійна комісія розглядала за дорученням міського голови та 

секретаря міської ради пропозиції депутатів, постійних комісій міської ради, 

підприємств, установ, організацій щодо уточнення плану соціально-

економічного розвитку та бюджету міста, вносились відповідні корективи. 

3.Комісія постійно здійснює контроль за ходом виконання плану 

соціально-економічного розвитку та виконанням бюджету міста. 

4.Крім того, комісія приймала активну участь у підготовці питань 

встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, 

визначених законом та доцільності надання відповідно до чинного 

законодавства пільг по їх сплаті. 

5.Постійно розглядалися питання стосовно виділення коштів з міського 

бюджету на ті чи інші потреби. 

6.Проводиться робота щодо сприяння інвестиційній діяльності в місті. 

7.Розглядались інші питання, що згідно чинного законодавства 

знаходяться в компетенції комісії. 

В 2014 році постійною комісією проведено 13 засідань на яких 

розглянуто 275 питань, оформлені відповідні протоколи.  

З них основні профільні питання - "Про міський бюджет на 2014 рік”, ряд 

рішень про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік, про затвердження 

Програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп на 2014 рік та 

рішення про внесення змін до цієї Програми; розглянуті та внесені відповідні 

зміни до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» та до 

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

затверджені звіти про виконання міського бюджету за І півріччя та за 9 місяців 

2014 року; прийняті рішення про прийняття міжбюджетних трансфертів на 

2015 рік, про здійснення витрат з міського бюджету в І кварталі 2015 року; 



протягом року приймалися рішення про залучення кредитів для фінансування 

інвестиційного проекту підвищення енергоефективності бюджетних закладів 

м.Конотоп та інші. 

Також комісією розглядалися питання щодо виділення коштів на 

виконання робіт по різним об’єктам (надходили звернення від депутатів тощо).  

Хочу відмітити, що робота нашої постійної комісії зосереджується на 

повному виконанні міського бюджету і виконання бюджету 2015 року буде 

пріоритетним напрямком роботи комісії, до якої запрошую долучитись і всіх 

депутатів. 

Дякую за увагу! 

 

 

Голова постійної комісії з питань  

економіки, планування бюджету, фінансів,  

соціально-економічного розвитку міста    С.С.Щербань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Звіт постійної комісії  

з питань промисловості, транспорту та зв’язку, підприємництва, торгівлі 

та надання послуг 

 

 Відповідно до ст.26, ст.47 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" постійна комісія створена рішенням міської ради «Про постійні комісії 

Конотопської міської ради шостого скликання» від 8 грудня 2010 року (2 сесія) 

у складі: 

 1.Іваницький Степан Миколайович, голова комісії. 

 2.Маскименко Володимир Миколайович, заступник голови комісії. 

 3.Василенко Лідія Тимофіївна, секретар комісії. 

 Члени комісії: 

 4.Єнін Олексій Миколайович.  

 5.Кравченко Микола Михайлович. 

6.Богомаз Сергій Сергійович. 

Відповідно до Положення про постійні комісії Конотопської міської ради 

6 скликання постійна комісія з питань промисловості, транспорту та зв’язку, 

підприємництва, торгівлі та надання послуг: 

1.Вивчала питання і пропозиції по використанню потенціалу 

промисловості міста для забезпечення безперебійної роботи місцевого 

господарства та розвитку виробництва по випуску товарів широкого вжитку. 

2.Розглядала питання щодо відновлення виробництва, нарощування 

випуску власної продукції та розширення сфери виробництва товарів народного 

споживання. 

3.Вивчала рівень та якість послуг електро- та поштового зв’язку, розвитку 

малих та середніх приватних підприємств. Вносились відповідні пропозиції. 

4.Також розглядались інші питання, які відповідно до законодавста 

знаходяться в компетенції комісії. 

Всього, протягом 2014 року, було проведено 15 засідань комісії, на яких 

було розглянуто 279 питань. 

Особливу увагу комісія приділяла розгляду профільних питань, а саме: 

аналізу впливу на промислову галузь і роботу малого і середнього бізнесу 

регуляторних актів, які приймаються на сесіях, аналізу виконання 

промисловими підприємствами показників програми економічного і 

соціального розвитку міста, роботі транспорту та підприємств зв’язку.   

Основні профільні питання, які розглядалися на засіданнях комісії і сесії 

були наступні: 

Вносились зміни до міської програми розвитку електротранспорту на 

2007-2015 роки; був затверджений звіт про здійснення державної регуляторної 

політики виконавчими органами міської ради за 2013 рік; протягом року 

вносились необхідні зміни до Плану діяльності міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2014 рік і затверджено відповідний план 

діяльності на 2015 рік, а також прийнято рішення про реалізацію в місті засад 

державної регуляторної політики; було прийнято рішення про перелік 

адміністративних послуг, які надаються територіальними органами влади; 

затверджена програма підтримки і розвитку малого і середнього 

підприємництва в місті Конотопі на 2015-2016 роки.  



Також комісія розглянула питання проведення в місті виставки-ярмарку 

«Конотопська сотня - 2014». 

Деякі питання були спірними, але комісія і в подальшому буде 

продовжувати знаходити компромісні рішення в сфері діяльності місцевого 

самоврядування і підприємств, підприємців міста. 

Дякую за увагу! 

 

 

 

Голова постійної комісії міської ради 

з питань промисловості, транспорту  

та зв’язку, підприємництва, торгівлі  

та надання послуг            С.М.Іваницький 


