
 
 

Питання, що були порушені на засіданнях громадської  ради 

у 2015-2016 роках 

  

1. Вирішення питання про полігон твердих побутових відходів в місті? 

Рішенням міської ради від 28.09.2011 (6 скликання, 12 сесія) «Про 

затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам господарювання згідно 

з виготовленою землевпорядною документацією» затверджено проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на двадцять 

п’ять років управлінню житлово-комунального господарства Конотопської міської 

ради для будівництва полігону твердих побутових відходів на землях державної 

власності (запасу) за межами населених пунктів на території Підлипненської 

сільської ради, яка розташована в адміністративних межах Конотопської міської 

ради Сумської області на площі 9,8300га. 

В 2016 році розроблена схема санітарної очистки м.Конотоп. 

Орієнтовна вартість робіт по розробленню проектно-кошторисної 

документації по об’єкту «Будівництво удосконаленого полігону по складуванню 

твердих побутових відходів» для м.Конотоп на території Підлипненської сільської 

ради складає близько 1,5 млн.грн. 

 

2. Благоустрій прибудинкової  території біля міського ЗАГСУ? 

Санітарне прибирання прибудинкової території будинку №13 по вул.Євгена 

Конотовальця (міського загсу) проводиться двірниками КРЕП «Центральне», за 

яким закріплена дана територія. 

 

3. Чому замість індивідуальних лічильників обліку газу, згідно 

законодавчих документів, встановлюють лічильники на будинок загальний. 

Чому ті, хто мають найменші витрати газу повинні сплачувати за тих, хто 

витрачає багато? 

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) від 31.03.2016 №549 

затверджено «План розвитку газорозподільної системи ПАТ «Сумигаз» на 2016-

2025 роки», розподілом і якого є «Інвестиційна програма газорозподільного 

підприємства ПАТ «Сумигаз» на 2016 рік» (далі - Інвестиційна програма). 

Розділом IV зазначеної Інвестиційної програми затверджено пооб’єктний 

перелік багатоквартирних будинків, які необхідно обладнати будинковими 

лічильниками газу. Будь-які зміни в адресах будинків, вартості заходів та типу 

лічильника можливі лише за погодження з НКРЕКП шляхом внесення 

відповідних змін до інвестиційної програми газорозподільного підприємства. 

Також повідомляємо, що Постановою Кабінету Міністрів України від 



 
 

16.05.2002 №620 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок 

проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах 

використання загальнобудинкового вузла обліку» передбачається встановлення 

будинкового вузла обліку, в тому числі витрати на проектування, монтаж, за 

кошти сторони, яка ініціювала встановлення такого вузла обліку. 

У разі незгоди власника квартири (будинку) розраховуватися за спожитий 

газ за показаннями будинкового вузла обліку на будинок він може встановити 

квартирний лічильник газу (вузол обліку) окремо на квартиру (будинок) за власні 

кошти. 

У будинках, де крім будинкового вузла обліку частково встановлено 

квартирні лічильники газу обсяги спожитого природного газу для споживачів, що 

не мають квартирних лічильників газу визначаються за показаннями будинкового 

вузла обліку, з яких виключаються сумарні показання квартирних лічильників 

газу, встановлених у цієї групи споживачів, з подальшим розподілом такої різниці 

оператором газорозподільної системи між споживачами, які не мають квартирних 

лічильників газу, пропорційно кількості осіб, зареєстрованих у квартирі. 

 

4. Про подальшу долю виритого котловану з будівлею міської ради та 

стан сплати податку за землю? 

Право оренди на земельну ділянку придбано на земельних торгах у формі 

аукціону ТОВ СТК «Айсберг» для будівництва торгівельно- розважального 

комплексу зі штучним льодовим покриттям. Право оренди оформлено 

договірними відносинами. Заборгованість на 01.01.2017 по орендній платі за 

землю становить 60 тис.грн. (за 3 місяці). 

 

5. Які інвестиційні проекти, пропозиції, програми реалізовані чи будуть 

реалізовані найближчим часом? 

3 початку 2016 року в економіку міста, за рахунок різних джерел 

фінансування, вкладено 184,8 млн.грн. капітальних інвестицій. 

Протягом року міська рада, здійснюючи пошук інвестиційного 

фінансування для реалізації інфраструктурних та соціально-гуманітарних 

проектів, співпрацювала з донорами, що знаходяться як на території держави, так 

і за її межами. Було підготовлено 19 проектів-заявок та подано на розгляд до 

Асоціації енергоефективних міст України, Енергетичного агентства Німеччини 

Dana, програм CoM-DeP, Horizon 2020 Європейського Союзу, Гете Інституту 

(Mein Goethe grünt Projekt), Державного фонду регіонального розвитку, Шведської 

міжнародної агенції з розвитку та кооперації (SIDA), програми Угода Мерів - 

Схід, профільних Міністерств. 

Підготовлено та надіслано 28 листів до міжнародних фінансових інституцій, 



 
 

європейських міст, обласної державної адміністрації та Міністерств щодо 

включення міста до участі у грантових програмах, сприяння у виділенні 

фінансування та реалізації спільних проектів. 

З метою поширення інформації про інвестиційний потенціал міста та 

просування, здійснення презентацій проектів було прийнято участь у 20 

інформаційно-комунікаційних заходах (семінарах, конференціях, тренінгах, 

зустрічах). 

Як наслідок проведеної роботи налагоджено партнерські зв’язки щодо 

реалізації спільних проектів з Асоціацією енергоефективних міст України. 

Місто включено до участі у II етапі проекту «Угода Мерів - Схід» 

(передбачає залучення інвестицій у реалізацію проектів у рамках Плану дій 

сталого енергетичного розвитку), який триватиме протягом чотирьох років. 

Три проекти, підготовлені міською радою, були відібрані регіональною 

комісією Державного фонду регіонального розвитку та одержали фінансову 

підтримку у сумі 3321,01 тис.грн. для реалізації: «Капітальний ремонт дороги по 

вул.Паризької Комуни м.Конотоп Сумської області», «Капітальний ремонт дороги 

по вул.Робітничо-Селянській м.Конотоп Сумської області», «Капітальний ремонт 

дороги по вул.Євгенія Бірюкова м.Конотоп Сумської області». 

Залучено 4463,5 тис.грн. коштів субвенції на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій області для капітального 

ремонту фасаду спеціалізованої школи  №9 (441,4 тис.грн.), капітального ремонту 

фасаду ЦЦЮТ (348,6 тис.грн.), капітального ремонту дороги по вул.Майдан 

революції, вул.Короленка в с.Підлипне (600 тис.грн.), капітального ремонту 

прибудинкових територій (1499,5 тис.грн.), влаштування дитячих майданчиків 

(649 тис.грн.), капітального ремонту трамвайного переїзду (400 тис.грн.), 

придбання меблів для дитячих відділень (525 тис.грн.). За рахунок коштів 

субвенції на соціально-економічний розвиток районів області буде здійснено 

добудову незавершеного будівництва побутового корпусу ДЮСШ 

ім.М.Маміашвілі (1 млн.грн.). 

 

6. Виходячи з розширених прав громад в умовах самоврядування, чи 

можливо розробити юридично обґрунтовані положення, що зможуть 

поліпшити клімат для розвитку середнього бізнесу в Конотопі? Чи має 

місцева влада і громада якісь дієві важелі для захисту підприємців від 

непомірного гніту фіскальних органів та інших перевіряючих служб? 

На сьогоднішній день в підтримку малого та середнього підприємництва в 

місті Конотопі розроблена та затверджена рішенням міської ради 7 скликання (21 

сесія) від 22 грудня 2016 року «Програма підтримки та розвитку малого і 

середнього підприємництва у м.Конотоп на 20 і 7-2018 роки». 



 
 

З 2013 року до 31.12.2017 продовжений мораторій на проведення органами 

державного нагляду (контролю) планових заходів по здійсненню державного 

нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності (Закон №1728). 

Дія цього Закону не поширюється на Державну фіскальну службу України 

та її територіальними органами. Крім зазначеної служби до перевірок підприємців 

допущено ще 14 служб. 

На сьогоднішній день по місту Конотопу не відомі конкретні випадки 

непомірного гніту підприємців фіскальними органами та іншими перевіряючими 

службами. 

 

7. Про стан пасажирських перевезень громадського транспорту? 

На сьогодні в місті склалась складна ситуація в питанні пасажирських 

перевезень. 

Причиною всього стало питання підняття тарифів на пасажирські 

перевезення. Перевізники на міських маршрутах вимагали спочатку збільшити 

тарифи до 6 грн., потім до 5 грн., які є економічно необгрунтованими. 

У відповідь на неприйняття міською владою таких тарифів перевізники 

вдались до байкотування пасажирських перевезень. 21.01.2017 і 22.01.2017 на 

рейси не вийшли жоден автобус крім комунальних, що належать КП «Конотопське 

трамвайне управління». 

На сьогодні розпочата процедура розірвання з перевізниками міста 

договорів про здійснення пасажирських перевезень на регулярних міських 

автобусних маршрутах загального користування та будуть проведені нові 

конкурси по визначенню перевізників. 

Після проведення перемовин перевізників відновили роботу. При цоьму до 

міської ради ПП «Корунд -С», ФОП Ващенко С.М., ФОП Мисюк І.В. надали свої 

звернення, що у зв’язку із складною ситуацією, яка склалась на ринку 

пасажирських перевезень в місті вони здійснюватимуть перевезення за тарифом 

2,50 грн. Від ФОП Одінцова Н.М. та ФОП Литвин М.П. письмові пропозиції щодо 

перевезення пасажирів за тарифом 2,50грн. не надходило.  


