
ПРОТОКОЛ №3 

  

засідання громадської ради 

при  виконавчому комітеті Конотопської міської ради 
Малий зал засідань міської ради 

    21.07.2016, 14.00 

 

ПРИСУТНІ: 

Керуючий справами виконкому Яроцький В.І., завідувач сектору міської ради з 

питань внутрішньої політики Панченко І.А., керівники відділів та управлінь 

міської ради, депутати міської ради Пащенко І. О., Завгородній С. І., 

представники інститутів громадянського суспільства – члени громадської ради 

(22 особи), громадський діяч Спєваков В.М., представники засобів масової 

інформації. 

  

СЛУХАЛИ: 

Бугару О.Д.- запропонувала порядок денний:  

1. Про стратегію соціально-економічного розвитку міста в частині створення 

робочих місць. 

2. Про захист прав споживачів. 

3. Про військову службу за контрактом – перспективи сьогодення. 

4.Організаційні питання. 

ВИРІШИЛИ: 
Затвердити порядок денний. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

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

проведення засідання: 

для доповіді – до 10 хв. 

для виступів – до 3 хв. 

для запитання – до 2 хв. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити регламент проведення засідання. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Питання 1. Про стратегію соціально-економічного розвитку міста в 

частині створення робочих місць. 
СЛУХАЛИ: Бугару О. Д. – повідомила про відсутність міського голови 

Семеніхіна А. Ю. у зв’язку з відрядженням та його пропозицію щодо зустрічі з 

метою продовження опрацювання даного питання у суботу о 15 годині. 

Гапеєву Л. А. – начальника управління економіки Конотопської міської ради – 

повідомила про створення робочої групи з підготовки концепції стратегічного 

плану розвитку м. Конотоп на період 2016-2025 року згідно розпорядження 

міського голови від 30.06.2016 р. №221-ОД; закликала до співпраці у підготовці 

концепції; констатувала, що з 22 діючих підприємств міста залишилось лише 

10.   

ВИСТУПИЛИ: Литвинов В. М. – попросив озвучити склад комісії. 



Балабан Н. В. – зазначила проблемні питання законодавства щодо розвитку у 

державі інших напрямків, крім торгівлі та транспорту, щодо діяльності 

приватних підприємств, податкової сфери; висловила думку щодо пошуку 

напрямків отримання довгострокових кредитів, статусу експериментального 

міста; порушила питання про сприяння у реалізації води «Конотопська 

чарівна», яка користується попитом у мешканців міста та області. 

Сахно В. Б. – порушив питання щодо поліпшення клімату для середнього 

бізнесу, виходячи з розширення прав громад в умовах самоврядування, питання 

щодо пошуку іншого формату функціонування трамвайного управління, 

підтримки  випуску «Конотопської чарівної», створення малих підприємств на 

зразок консервного заводу, можливості отримання податкових канікул. 

Спєваков В. М. – зупинився на деяких аспектах власної програми «Громадська 

міська стратегія розвитку «Конотоп – 2020»», надрукованої у газеті 

«Конотопський край» за 31.05.2016 р., інших публікаціях-роздумах щодо 

проблеми та шляхів їх вирішення, висловив думку щодо покращення культури 

управління, запропонував включити до робочої групи Чернієнка В. Д., Балабан 

Н. В.. 

Яроцький В. І. – порушив болюче питання щодо знищення потужних заводів у 

місті, проблеми, пов’язані з законодавством про децентралізацію, про 

надходження коштів до бюджетів інших регіонів з підприємств, які розміщені 

на території міської громади, та не знаходяться у її комунальній власності; 

зазначив, що значну увагу влади міста на даний час приділяє ремонту доріг та 

тротуарів, облаштуванню міста – одному з показників привабливої 

інвестиційної політики. Проінформував, що місто увійшло у список міст 

України, привабливих для інвестицій. 

Пащенко І. О. – запропонувала провести моніторинг всіх наявних ресурсів м. 

Конотоп та можливість їх використання; зосередила увагу на екологічних 

проблемах, які виникають через незадовільний стан очисної та трубопровідної 

систем, зношеність каналізаційно-насосних станцій; закликала підтримати 

ініціативи щодо розвитку міста та залучатись до реалізації планів. 

Чернієнко І. Д. – закликав тверезо оцінити реалії сьогодення при розробці 

стратегії та реалізації задумів, невідкладно особливу увагу звернути на стан 

водогону та каналізаційної мережі міста, яка може привести до екологічної 

катастрофи. 

Бугара О. Д. – акцентувала увагу на тому, що першочергово потрібно вирішити 

ті питання, до яких можна дотягнутися у фінансовому, кадровому та екологічно 

необхідному вимірі, а саме це питання плати за комунальні послуги та 

екологічно безпечну систему водогону, каналізації, на яких зосереджували 

увагу виступаючі; закликала підтримати акцію протесту проти підвищення 

тарифів. 

ВИРІШИЛИ: 1. Висловити протест проти необґрунованого підвищення 

тарифів на природній газ для населення та виробників житлової енергії, 

направивши вимогу Верховній Раді України про скасування дії Постанови 

Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 р №315. 

За – 20, 

проти – 0, 

утримались – 2. 



2. Рекомендувати керівним органам міської ради продовжити роботу щодо 

розробки стратегії соціально-економічного розвитку міста в частині створення 

робочих місць. 

Рішення прийнято одноголосно. 

3. Провести моніторинг розміщених на території міста підприємств, як діючих, 

так і тих, що діяли, з метою пошуків шляхів відновлення та продовження їх 

діяльності. 

Рішення прийнято одноголосно. 

4. Невідкладно провести інвентаризацію та експертизу водопровідної та 

каналізаційної систем. 

Рішення прийнято одноголосно. 

5. З метою інвестиційної привабливості продовжити роботи по ремонту доріг, 

упорядкуванню міста, дотримання законодавчих норм життєдіяльності. 

Рішення прийнято одноголосно. 

6. Порушити питання внесення змін до законодавчо-нормативної бази щодо 

оподаткування перед народними депутатами України. 

Рішення прийнято одноголосно. 

Питання 2. Про захист прав споживачів.  
СЛУХАЛИ: Гладун Н. П. – головного спеціаліста відділу контролю міської 

ради – повідомила про завдання та роботу відділу; про права, які мають 

споживачі відповідно до чинного законодавства; навела приклади вирішення 

проблем.  

ВИСТУПИЛИ: Шосталь О. О. –запитав про необхідність допомоги у 

активізації діяльності захисту прав споживачів. 

Олійник В. М. – звернувся з проханням надати інформацію про те, хто 

контролює питання якості пального та продуктів харчування.   

Пономаренко В. М. – висвітлив проблемні питання споживачів, які існують в 

місті та шляхи їх вирішення. 

Балабан Н. В. – попросила надати інформацію про першочергові дії приватних 

підприємців у разі виникнення проблем захисту споживачів. 

Волік В. І. – повідомила про наявність центру з надання безоплатної вторинної 

юридичної допомоги в м. Конотоп та про закони, які захищають права 

споживачів; про необхідність більш активної інформаційної діяльності. 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію головного спеціаліста відділу контролю Гладун 

Н. П. взяти до відома. 

2. Рекомендувати відділу з контролю активізувати роботу у напрямку захисту 

прав споживачів; проаналізувати правомірність відмови у видачі 

підтверджуючих документів (чеків) торговими підприємствами споживачам. 

За – 21, 

проти – 0, 

утримались – 1. 

  

Питання 3. Про військову службу за контрактом – перспективи 

сьогодення.  
СЛУХАЛИ: Сагайдачного Б. В. – заступника військового комісара, начальника 

відділення комплектування – повідомив про переваги контрактної військової 

служби; про її перспективи та проблемні сторони; про плани щодо розширення 



58-ї бригади; про відбір на військову службу за контрактом; про вікові 

обмеження; про заходи щодо популяризації військової служби за контрактом; 

звернувся з проханням посприяти військкомату у доборі на добровільних 

засадах військовослужбовців на контрактну основу.   

ВИСТУПИЛИ: Чернієнко В. В. – запитав про нову форму 

військовослужбовців. 

Олійник В. М. – попросив надати інформацію про перерахунок військових 

пенсій. 

Пономаренко В. М. – запитав про можливість розірвання контракту достроково. 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Сагайдачного Б. В. прийняти до відома. 

2. Громадським об’єднанням довести до відома громадян порядок набору на 

військову службу за контрактом. 

Рішення прийнято одноголосно. 

3. Військовому комісаріату порушувати перед державними органами влади 

питання суворого дотримання договірних умов служби за контрактом. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Питання 4. Організаційні питання. 

4.1. Про впровадження та функціонування громадського бюджету м. 

Конотоп. 
СЛУХАЛИ: Панченко І. А. – завідувач сектору міської ради з питань 

внутрішньої політики – повідомила про впровадження та функціонування 

громадського (партиципаторного) бюджету; історію його практичного 

започаткування; його мету та переваги; досвід інших міст України; про перші 

кроки в запровадженні бюджету участі в Конотопі, а саме громадські слухання 

мешканців мікрорайонів «Порт» та «Сім вітрів», робочу групу з даного 

напрямку діяльності. 

ВИСТУПИЛИ: Шосталь О. О. – попросив надати інформацію про членів 

складу робочої групи. 

Бугара О. Д. – уточнила склад комісій громадської ради. 

4.2. Анонс про головні події міста. 
СЛУХАЛИ: Панченко І. А. – завідувач сектору міської ради з питань 

внутрішньої політики – анонсувала загальноміські події. 

4.3. Про орієнтовний порядок денний чергового засідання Громадської 

ради. 

СЛУХАЛИ: Бугару О. Д. – запропонувала порядок денний наступного 

засідання, що відбудеться у вересні: 

1. Про стан водопровідної та каналізаційної мереж міста.  

2. Про тарифи на комунальні послуги.  

3. Про готовність до зимового опалювального сезону.  

Координацію підготовки питань покласти на комісію Громадської Ради з 

питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, охорони 

навколишнього середовища. 

4.4. Про запровадження пілотного проекту у сфері державної реєстрації 

громадських формувань. 
СЛУХАЛИ: Волік В. І. – повідомила про зміни в законодавстві щодо питання 

реєстрації громадських об’єднань. 



ВИСТУПИЛИ: Заєць В. О. – запропонував внести до положення про 

громадську раду проводити засідання раз на місяць. 

Олійник В. М. – запропонував нагородити Бугару О. Д. відзнакою «Берегиня» 

на День міста.   

ВИРІШИЛИ: Інформацію Панченко І. А., Бугари О. Д., Волік В. О. прийняти 

до відома. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

  

Голова громадської ради                                                                О.Д.Бугара 

  

 

Секретар громадської ради, 

Головний спеціаліст сектору 

міської ради з питань 

внутрішньої політики                                                                        К.П.Висотюк 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


