
 

 

ПРОТОКОЛ №2 

  

засідання  громадської ради 

при  виконавчому комітеті Конотопської міської ради 
Малий зал засідань міської ради 

17.03.2016, 14.00 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова Семеніхін А.Ю., секретар міської ради Багрянцева О.Ю., 

завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої політики Панченко І.А., 

керівники відділів та управлінь міської ради, представники інститутів 

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

засобів масової інформації. 

  

СЛУХАЛИ: 

Бугару О.Д., голову громадської ради - запропонувала порядок денний:  

1.Про екологічну безпеку функціонування підприємства на території 

колишнього КЗРДП. 

2.Про стан подальшої роботи медичної галузі в місті, зокрема функціонування 

відділення на базі колишньої  залізничної лікарні. 

3.Про впровадження Електронної Картки і Персонального кабінету 

громадянина в м.Конотоп. 

4.Про стан виконання постанов засідань громадської ради у 2015 році. 

5.Організаційні питання. 

ВИРІШИЛИ: 
Затвердити порядок денний. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

СЛУХАЛИ: голову робочої президії Бугару О.Д.- запропонувала виключити 

питання №4 з порядку денного. 

  

ВИРІШИЛИ: Виключити питання №4 з порядку денного. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

  

СЛУХАЛИ: голову робочої президії Бугару О.Д.- запропонувала регламент 

проведення засідання: 

для доповіді – 10 до  хв. 

для виступів – до 3 хв. 

для запитання – до 2 хв. 

  

ВИРІШИЛИ: Затвердити регламент проведення засідання. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Питання 1. Про екологічну безпеку функціонування підприємства на 

території колишнього КЗРДП.  



СЛУХАЛИ: 
Мусієнка С.В., начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 

захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами міської 

ради. Інформував про роботу комісії,  сформованої рішенням міської ради у 

зв’язку з численними зверненнями громадян  до депутатів міської ради та 

членів громадської ради щодо екологічного забруднення в результаті 

виробництва підприємства  на території колишнього КЗРДП.  Доповів про 

огляд території заводу. Повідомив, що функціонування підприємства зупинено 

за відсутністю дозвільних документів. 

  

ВИСТУПИЛИ: 
Юшков С.В., голова організації «Асоціація підприємців та підприємств малого 

і середнього бізнесу  м.Конотоп»  – висловив свою думку щодо діяльності 

підприємства на території колишнього КЗРДП.  

Багрянцева О.Ю., секретар міської ради, член робочої комісії – надала 

 інформацію про результативність  роботи комісії та вимоги щодо  нормативної 

бази  для функціонування підприємста. 

Чернієнко В.В., Бугара О.Д., Іноземцев О.М.- висловили свої думки та 

пропозиції щодо подальшої діяльності даного підприємства та інших подібних 

підприємств. 

ВИРІШИЛИ: 
1.Інформацію прийняти до відома. 

2.Тримати на контролі роботу підприємства на території колишнього КЗРДП. 

3. У разі створення або перепрофілювання підприємств на території міської 

громади виконавчим органам   міської ради ознайомлюватись з нормативною 

базою, що є підставою для екологічно безпечного виробництва. 

4.Залучати для перевірки дозвільних документів та функціонування 

підприємств  спеціалістів з відповідно високою профілюючою кваліфікацією. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

Питання 2. Про стан подальшої роботи медичної галузі в місті, зокрема 

функціонування відділення на території колишньої  залізничної лікарні. 
СЛУХАЛИ: - 

Носача В.В., головного лікаря міжрайонної лікарні – інформував про роботу 

міської лікарні, про проблеми та перспективи подальшої діяльності; 

Нікітіна Ю.В., заступника головного лікаря міської лікарні – доповів про деякі 

аспекти функціонування, фінансування та потреби міської лікарні, про 

підтримку та розуміння міської влади у створенні єдиного медичного простору 

у місті . 

  

ВИСТУПИЛИ: 

Рубльова В.О., Олійник В.М., Заєць В.О., Литвинов В.М., Рижкова Л.К., 

Сахно В.Б., Сокол Є.Л., Гурін М.С. – порушили деякі питання  та висловили 

своє бачення розвитку медичної галузі міста. 

  

ВИРІШИЛИ: 
1.Інформацію прийняти до відома. 



2.Рекомендувати забезпечити належну якість обслуговування пацієнтів 

медичним персоналом. 

3.Сприяти у придбанні ехокардіографа. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Питання 3. Про впровадження Електронної Картки і Персонального 

кабінету. 

СЛУХАЛИ: 

Куцевняка С.В., представника ТОВ «Клініка Медстар»  – надав змістовне 

роз’яснення щодо пропозиції для  впровадження «Муніципальної картки 

громадянина» з використанням сучасних технологій веб- доступу  та про її 

переваги.  

ВИСТУПИЛИ: 
Семеніхін А.Ю., міський голова – висловив зацікавленість у впровадженні 

«Муніципальної картки громадянина» та запропонував детальніше 

ознайомитись з системою та технологією розробки власної Електронної Картки 

та Персонального кабінету для мешканців міста. 

ВИРІШИЛИ: 
1.Інформацію прийняти до відома. 

2.Рекомендувати вивчити питання щодо введення «Муніципальної картки 

громадянина» на території м.Конотоп. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Питання 5. Організаційні питання. 

СЛУХАЛИ: 
Семеніхіна А.Ю., - зупинився на деяких питаннях життєдіяльності громади 

міста, висловив думку щодо доцільності введення посади еколога та спеціаліста 

з охорони праці, відповів на запитання. 

Балабан Н.В., - ініціювала звернення до депутатів Верховної ради України від 

громадських організацій і об’єднань міста Конотоп щодо депутатської 

недоторканості, вдосконалення інституту суддівської недоторканості,  

тендерної квоти для жінок під час виборів до Верховної ради України та 

прийняття Закону України «Про імпічмент Президента» . 

  

ВИСТУПИЛИ: 
Олійник В.М., Іноземцев В.М.,  Бугара О.Д., Литвинов В.М. 

СЛУХАЛИ: 
Бугару О.Д., - зачитала заяву члена Громадської ради Завгороднього С.І. з 

проханням виключити зі складу Громадської ради у зв’язку з обранням 

депутатом Конотопської міської ради та включити до складу Громадської ради 

представника МКС «Українське Гетьманське військо» Рошкован Олександра 

Георгійовича, заяву  члена Громадської ради Сизон Т.А. з проханням 

виключити зі складу Громадської ради у зв’язку з обранням депутатом 

Конотопської міської ради та включити до складу Громадської ради 

представника ЯГО «Аріадна» Баруту Наталію Володимирівну. 



  

ВИРІШИЛИ: 
1.Рекомендувати ввести до виконавчого органу міської ради  посаду спеціаліста 

з охорони праці та еколога. 

Голосували: «За» -  27, «Проти» – 0, «Утрималось» - 1 

2.Ознайомитись з текстом  та підтримати Звернення до депутатів Верховної 

ради України, засвідчивши     особистим підписом; 

3. Виключити зі складу Громадської ради Завгороднього С.І., Сизон Т.А.            

4.Включити до складу Громадської ради Рошкован Олександра Георгійовича, 

Баруту Наталію Володимирівну. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

  

  

  

  

Голова громадської ради                                                          О.Д.Бугара 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


