
 

засідання громадської ради 

при  виконавчому комітеті Конотопської міської ради 

Малий зал засідань міської ради 

___________ 

ПРИСУТНІ: 

Секретар місмької ради О.Ю.Багрянцева., завідувач сектору міської ради з питань 

внутрішньої політики Євдоченко М.С, представники інститутів громадянського 

суспільства – члени громадської ради (23 особи), представники засобів масової 

інформації. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Бугару О.Д.- запропонувала порядок денний:  

1. Про стан водопровідної та каналізаційної мереж міста. Про готовність до 

зимового опалювального сезону. 

2.Про тарифи на комунальні послуги 

3. Підсумки літнього оздоровлення 2016 року. Перспективи літнього 

оздоровлення 2017 року 

4. Про міський конкурс з визначення проектів, розроблених інститутами 

громадського суспільства у сфері соціального життя міста, для реалізації яких 

надається фінансова підтримка на 21017 рік. 

4.Організаційні питання. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

СЛУХАЛИ: секретаря міської ради Багрянцеву О.Ю., яка представила нового 

завідувача сектору міської ради з питань внутрішньої політики Євдоченка М.С. 

 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 стан водопровідної та каналізаційної мереж міста. Про готовність 

до зимового опалювального сезону. 

СЛУХАЛИ:  

Павлюченко Г.П – начальника управління житлово-комунального господарства., 

який надав вичерпну інформацію з даного питання представникам ГР. (доповідь 

додається).  

ВИСТУПИЛИ:  

Олійник В.М., порушив питання щодо якості води в місті. 

 Гребеник Т.В., зазначила, що по вул. Інтернатній є порив у водопровідній мережі. 

Коли плануються ремонтні? Які можливі наслідки, бо порив серйозний?  



Чернієнко____., порушив питання, щодо виявлення випадків прямого 

потрапляння стокових вод одразу до р.Єзуч. Щодо роботи резервуара. Як 

вирішується питання щодо ремонтів насосів. 

Заяц В.О., порушив питання щодо реагування на скарги громадян з питань 

холодних стояків в житлових будинках. Повідомив, що по вул. Усп. Троїцька, 74 

– скарги, холодний стояк – протягом 7 днів питання не вирішується. 

Бугара О.Д., повідомила, що по пр. Миру, 18 (була кочегарка)  розгромлені 

підвали – мешканці просять забити вхід до підвалів. По вул.М.Немолота,10 

потрібен ремонт покрівлі та водогону. Також зазначила, що біля відділу освіти 

будується корт – порушено прибудинкову територію відділу освіти. 

Борута Н. В., порушила питання, щодо  структур, які повинні робити ремонти в 

гуртожитках.   

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

- Довести до відома громади через сайт міської ради, що з проблемних 

питань мешканці можуть звертатись не лише на  гарячу лінію «066», а й 

безпосередньо до відділу (Кімн.217, Швець М. В.). 

-  Виконання питань,  порушених на засіданні з даного напрямку діяльності,  

поставити на контроль   гром. ради. 

- Рекомендувати відділу освіти з проблемних питань будівництва корту  

звернутись до відділу архітектури   міської ради. 

-  Рекомендувати міській раді у газеті  «Конотопський край» друкувати 

звіти про роботу     ЖЕКів. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Питання 2. Про тарифи на комунальні послуги. 

СЛУХАЛИ: 

Шуранкову І.І., начальника відділу прогнозування економічного розвитку міста 

управління економіки міської ради, яка доповіла про тарифи на комунальні 

послуги, які діють на території міста та принцип їх формування. 

Самусь А.І., спціаліста І категорії сектору юридичної роботи міської ради, яка 

повідомила про перебіг судового процесу щодо відміни підняття тарифів на 

комунальні послуги. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Олійник В.М., порушив питання щодо можливості встановлення лічильника 

гарячої води іноземного виробництва та щодо форми власності ЖЕКів у місті. 

2. Бугара О.Д., звернулася з питанням щодо оприлюднення інформації стосовно 

тарифів на комунальні послуги по місту. 

3. Шосталь __ , звернувся з запитанням щодо дій міської влади у разі якщо 

мешканці не будуть сплачувати за комунальні послуги 

4. Багрянцева О.Ю., повідомила що інформація  щодо формування тарифів на 

комунальні послуги комісією НКРЕКП буде викладено на сайті міської ради.  

5.  Юшков____, підняв питання щодо інвестиційної складової в тарифах на 

комунальні послуги. Запропонував підготувати детальну інформацію з даного 

питання на наступне засідання. 

6.  Бугара О.Д., звернулася з запитанням щодо порівняння тарифів на комунальні 

послуги як по Сумській області так і по Україні 



 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Визначені тарифи з їх обґрунтуванням доводити до відома громади на  

сторінці економіки на сайті міської ради та на сторінці Facebook. 

2. Розмістити адресу відповіді Комісії НКРЕКП по встановленню тарифів →  

на сайті міськ.ради. 

3.  Заслухати  на наступному засіданні ГР інформацію про «інвестиційну 

складову»: 

- Скільки склала за рік? 

- Куди витрачено? 

- Стратегічне планування з даного питання на 2017 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Питання 3. Підсумки літнього оздоровлення 2016 року. Перспективи 

літнього оздоровлення 2017 року. 

СЛУХАЛИ: 

Качуру О. О., начальника відділу міської ради у справах молоді та спорту, 

яка повідомила про організацію оздоровчої компанії у 2016 році та плани на 2017 

рік. 

ВИСУПИЛИ: 

Заяц В.О., порушив питання щодо збільшення на наступний рік місць у таборі 

«Патріот».  

Олійник __, поросив надати інформацію щодо оздоровлення дітей пільгових 

категорій. 

Чернієнко___, запропонував оголосити  подяку від ГР працівникам відділу 

молоді. 

Бугара О.Д., порушила питання щодо обладнання місця відпочинку мешканців 

міста  «Кандибина». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Проаналізувати позитивний досвід організації літнього оздоровлення у 

2016 р. та спланувати оздоровчу зміну «Літо 2017». 

2. Вивчити проектну цінову політику путівок в приміських таборах на 

2017 р. з метою вчасного вирішення питань пов’язаних з їх 

здешевленням. 

3. Збільшити суму на оздоровлення дітей пільгових категорій  у таборі 

«Патріот». Довести до відома позицію ГР щодо збільшення фінансування 

на даний Проект. 

4. Порушити клопотання про оголошення Подяки відділу молоді і спорту 

5. Підготувати на наступне засідання інформацію про статистику з питання   

оздоровлення. 

6. Звернутися до приватних  осіб, у власності яких знаходяться табори  

«Ромашка» і «Супутник» з пропозицією передати їх у власність міста з 

подальшим відновленням  таборів відпочинку для молоді. 

 

 

  



Питання 4. Про міський конкурс з визначення проектів, розроблених 

інститутами громадянського суспільства у сфері соціального життя міста, для 

реалізації яких надається фінансова підтримка на 2017 рік. 

 СЛУХАЛИ: 

Качуру О. О., начальника відділу міської ради у справах молоді та спорту, 

яка поінформувала про хід конкурсу та його умови. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Запросити члені ГР на семінар по написанню проектів. 

2.  Оголосити подяку Міській раді від Громадської ради за підтримку 

молодіжних ініціатив через Конкурс Проектів. 

3. Звернутися до міської ради з проханням продовжити проведення 

Конкурсу Проектів та у 2018 р. оголосити конкурс. 

 

Питання 5. Організаційні питання. 

 СЛУХАЛИ: 

Панченко І. А., яка надала інформацію щодо змін у законодавстві що стосується  

реєстрації громадських організацій. 

 ВИСТУПИЛИ: 

Олійник___, попросив сектор міської ради з питань внутрішньої політики 

організувати контроль  за  виконанням рішень громадської ради. 

Литвинов В.М., запропонував включити до складу комісії щодо 

нагородження на рівні міста представників громадських організацій. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Гаряча лінія 0632347440, (044)227-54-20 

На сайті міської ради – громадська рада 

 

2. Подякувати від ГР Центру безоплатної допомоги за надання професійних 

консультацій щодо проведення перереєстрації громадських організацій. 

 

3. Заслухати звіт міського голови  на громадській раді. 

 

4. Висвітлювати на сайті міської ради (Громадська рада) звіти про виконання 

рішень Громадської ради. 

 

5. Звернутися до міської ради з пропозицією щодо включення до складу 

комісії щодо визначення нагороджуваних на рівні міста представників 

громадської ради. 

 

6. Пропозиції Шосталя, Зайця щодо включення на розгляд на наступному 

засіданні. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


