
 

ПРОТОКОЛ №1 
 засідання зборів громадської ради 

при  виконавчому комітеті Конотопської міської ради 
Малий зал засідань міської ради 

27.01.2016, 14.00 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова Семеніхін А.Ю., керуючий справами виконкому Яроцький В.І., 

завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої політики П’явка В.Б., 

керівники відділів та управлінь міської ради, представники інститутів 

громадянського суспільства – члени громадської ради (28 осіб), представники 

засобів масової інформації. 

 СЛУХАЛИ: 

Бугару О.Д.- запропонувала порядок денний: 

1.Про основні напрямки роботи міського голови та міської ради, перспективи 

взаємодії влади з представниками інститутів громадянського суспільства. 

2.Про планування роботи громадської ради  на 2016 рік. 

ВИРІШИЛИ: 
Затвердити порядок денний. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 Питання 1. Про основні напрямки роботи міського голови та міської ради, 

перспективи взаємодії влади з представниками інститутів громадянського 

суспільства. 

СЛУХАЛИ: 
Семеніхіна А.Ю., міського голову, який повідомив про основні напрямки 

роботи  міського  голови та міської  ради, про план розвитку міста на 

найближчий рік та перспективи взаємодії влади з громадськістю. 

Більш детально зосередився на питаннях пошуку  шляхів наповнення місцевого 

бюджету та заходах бюджетної економії, зокрема відновленні 

роботи комунальних підприємств, створенні у місті комунальної міської 

аптеки та функціонуванні «лікарняної каси»,  підняття ставки земельного 

податку з 1% до 2%. 

Були висвітлені також питання стосовно плану благоустрою Конотопа, зокрема 

про проведену роботу з очищення міста від парослі та сміття, розчищення русла 

р.Липка, яка є притокою р.Єзуч, облаштування прилеглої території до озера 

Кандибина, створення гідропарку і співочого поля в районі Загребелля, 

відновлення пожежної каланчі на проспекті Червоної Калини, реставрація вежі 

Шухова та втілення в життя ряду інших проектів. 

Зупинився Артем Юрійович та надав відповіді на запитання стосовно 

збереження трамвайного парку, перейменування вулиць та найболючиших 

питаннях дефіциту міського бюджету на 2016 рік, зокрема фінансування 

освітянської галузі, особливо шкільних закладів освіти та професійно – 

технічних училищ  та медичної галузі. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

Олійник В.М.,  Шосталь О.О.,  Юшков С.В.,  Сахно В.Б.,  Лисенко Л.Й., 

Коновал Г.О. Заєць В.О. 



ВИРІШИЛИ: 
1.Запрошувати на засідання громадської ради міського голову Семеніхіна А.Ю. 

та представників міської влади з метою  здійснення координації заходів, 

пов’язаних із забезпеченням консультацій з громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики в місті, визначення пріоритетів 

соціально-економічного розвитку міста. 

2.Порушені питання внести до плану роботи громадської ради на 2016 рік. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 Питання 2. Про  планування роботи громадської ради на 2016 рік 

СЛУХАЛИ: 
Бугару О.Д., яка ознайомила з пропозиціями, що надійшли до плану роботи на 

2016 рік, наголосивши, що до  перспективного плану на рік будуть включені 

основні питання, а впродовж року можуть додаватись питання на принципах 

швидкого реагування на події життєдіяльності громади міста.  Також привітала 

з обранням депутатами міської ради членів громадської ради Завгороднього 

Сергія Івановича, Сизон Тетяну Анатоліївну, членом виконавчого комітету 

міської ради Устюшенко Віту Іванівну, радником міського голови Балабан 

Наталію Володимирівну, висловивши думку , що це є свідченням авторитету 

членів  громадської ради і що це сприятиме більш плідній роботі ради. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

Балабан Н.В., Бугара О.Д., Олійник В.М., Пархоменко В.Л., Пономаренко 

В.М., Примаченко П.О., Сахно В.Б., Чернієнко В.В., 

ЮрченкоО.І., Іващенко А.В., Іноземцев О.М., Сокол Є.Л., Рижкова Л.К. з 

пропозиціями  питань до плану  розгляду у 2016 році. 

  

Завгородній С.І., який підсумував всі пропозиції до плану роботи, наголосив 

на активізації роботи комісій громадської ради та можливості надати письмові 

пропозиції до 15.02.2016 до сектору міської ради з питань внутрішньої політики 

пропозиції 

ВИРІШИЛИ: 
1.Дотримуватись регламенту під час засідань громадської ради та регламенту 

проведення засідань (не менше одного разу у квартал згідно Положення про 

громадську раду). Відповідальна: Бугара О.Д. 

2.До 15.02.216 надати письмові пропозиції щодо актуальних питань, які 

необхідно розглянути на засіданнях громадської ради, до сектору міської ради з 

питань внутрішньої політики. Відповідальні: члени  ради, Айзенштат Е.Г. 

3.Включити до плану розгляду   у 2016 році на засіданнях громадської ради 

наступні питання: 

- Про захист прав споживачів. Відповідальний Пономаренко В.М.; 

-Про екологічну безпеку функціонування підприємства на території 

колишнього КЗРДП. Відповідальний Юшков С.В.; 

-Про обґрунтованість тарифів  на теплопостачання.Відповідальний Завгородній 

С.І.; 

-Про перспективи розвитку та підтримки промисловості у місті. Відповідальна 

Балабан Н.В.; 



-Про стан подальшої роботи медичної галузі в місті, зокрема функціонування 

залізничної лікарні. Відповідальний Олійник В.М.; 

-Про стан міської мережі з водозабезпечення та каналізації. Відповідальні:Сизон 

Т.А., Завгородній С.І. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

 Голова громадської ради                                                           О.Д.Бугара 

  

Секретар громадської ради, 

головний спеціаліст міської ради 

з питань внутрішньої політики                                                   Е.Г.Айзенштат 

 


