
ПРОТОКОЛ №1 

  

засідання громадської ради 

при  виконавчому комітеті Конотопської міської ради 

Малий зал засідань міської ради 

02.02.2018, 13.30 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова Семеніхін А.Ю., заступник міського голови Іноземцева Т.Г., 

секретар міської ради Багрянцева О.Ю., завідувач сектору міської ради з питань 

внутрішньої політики Бабенцов К.О., представники Виконавчого комітету міської 

ради, представники інститутів громадянського суспільства – члени громадської 

ради (11 осіб), представники засобів масової інформації. 

 

СЛУХАЛИ: Яременко Н.А. – начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи Конотопської міської ради – розповіла про внесення змін до Закону 

України «Про запобігання корупції» та можливій потребі заповнення електронних 

декларацій членами громадської ради.  

  

СЛУХАЛИ: Кузь С.Є. - запропонував порядок денний:  

1. Звіт про діяльність громадської ради за 2017 рік.  
2. Затвердження плану роботи громадської ради на 2018 рік. 
3. Звітування виконавців про проведену роботу, з питань, що були порушені на 
минулому засіданні громадської ради. 
4. Формування тарифів на газопостачання в місті. 
5. Реалізація проектів, що фінансувалися у 2017 році з міського бюджету. 
 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

СЛУХАЛИ: голова робочої президії Кузь С.Є. - запропонував регламент 

проведення засідання: 

для доповіді – до 10 хв. 

для запитання – до 2 хв. 

Закінчити засідання громадської ради до 16.00. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити регламент проведення засідання. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Питання 1. Звіт про діяльність громадської ради за 2017 рік.  
 

СЛУХАЛИ:  

Кузь С.Є. – голова Громадської ради при виконавчому комітеті Конотопської 

міської ради – розповів про те, що протягом діяльності нового складу Громадської 

ради у 2017 році було проведено 4  засідання громадської ради та два відкритих 



круглих столи відповідно до затвердженого плану на ІІ півріччя 2017 року. На 

засіданні громадської ради у 2017 році розглядались наступні питання: підготовка 

міста до опалювального сезону; формування тарифів на комунальні послуги; 

забезпечення потреби мешканців у маршрутних перевезеннях в місті; 

облаштування скверів, парків, зон відпочинку в місті, ремонт пам’ятників та інше. 

Також у вересні та жовтні 2017 року проведено круглі столи за темою: «Стихійна 

торгівля в місті» та «Медична реформа в Україні – наслідки для Конотопу».  

Члени громадської ради брали активну участь в засіданнях громадської ради та в 

масових публічних заходах: святкування Дня Конституції, Дня Державного 

Прапора, Дня Незалежності України, Дня міста, у заходах організованих міською 

владою до знаменних подій в історії рідного міста та держави. Також Кузь С.Є. 

наголосив на тому, що громадська рада у 2017 році здійснювала комунікативну, 

дорадчу та консультативну роботу як консультативно-дорадчий орган, основною 

метою діяльності якого було сприяння підвищенню ролі громадськості у процесі 

управління містом, налагодження ефективної взаємодії між керівництвом міста та 

громадськістю для врахування громадської думки під час формування та 

реалізації міської політики. Голова громадської ради подякував сектору міської 

ради з питань внутрішньої політики за тісну співпраці з інститутами громадського 

суспільства та побажав членам громадської ради продовжувати співпрацювати з 

органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємцями 

для вирішення життєво важливих питань для міста.  
 

ВИСТУПИЛИ:  

Олійник В.М. – рекомендував більше висвітлювати діяльність Громадської ради на 
офіційному веб-сайті міської ради.  

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 

Питання 2. Затвердження плану роботи громадської ради на 2018 рік. 
 

СЛУХАЛИ:  

Кузь С.Є. – голова Громадської ради при виконавчому комітеті Конотопської 

міської ради – зачитав орієнтовний план роботи громадської ради при 

виконавчому комітеті Конотопської міської ради на 2018 рік, а саме: звіт про 

діяльність громадської ради за 2017 рік; затвердження плану роботи громадської 

ради на 2018 рік; формування тарифів на газопостачання в місті; реалізація 

проектів, що фінансувалися у 2017 році з міського бюджету; доступність людей з 

інвалідністю до місць загального користування; створення в місті хоспісу для 

невиліковно хворих людей; підготовка комунальних підприємств до 

опалювального сезону; підсумки літнього оздоровлення дітей в 2018 році; 

поліпшення роботи територіального центру міста з особами, які мають обмежені 

фізичні можливості; надання адміністративних послуг населенню міста; про 

планування роботи громадської ради на 2019 рік. Також наголосив на тому, якщо 



протягом 2018 року будуть виникати життєво важливі питання для міста, то вони 

також будуть внесені в план роботи Громадської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Краснокутський С.В. – наголосив на тому, що потрібно більш детально 

розібратися з питанням, щодо необхідності заповнення електронних декларацій 

членами Громадської ради. 

Кузь С.Є. – запропонував за необхідності провести додаткове зібрання членів 

Громадської ради і більш детально розглянути питанням, щодо необхідності 

заповнення електронних декларацій. 

Олійник В.М. – запропонував в плані Громадської ради на 2018 рік виправити 

«консультації з громадськістю» на «засідання громадської ради». 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити план роботи Громадської ради на 2018 рік з внесенням 

деяких незначних коректив. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Питання 3. Звітування виконавців про проведену роботу, з питань, що були 
порушені на минулому засіданні громадської ради. 
 

СЛУХАЛИ:  

Павлюченко Г.П. – заступник начальника УЖКГ Конотопської міської ради – 

розповів, що для облаштування скверу воїнам-інтернаціоналістам по пр.Червоної 

Калини необхідно розробити проектно-кошторисну документацію на дані роботи, 

але в зв’язку з тим, що міський бюджет на 2018 рік не прийнятий, на даний час ці 

роботи виконати не можливо. Також зауважив, що дане питання стоїть на контролі 

в УЖКГ Конотопської міської ради і як тільки буде прийнято бюджет, будуть 

розпочаті роботи по облаштування скверу воїнам-інтернаціоналістам.  
Коваленко О.В. - заступник начальника управління економіки Конотопської 
міської ради – розповіла про те, що з метою забезпечення транспортних 
перевезень в місті та підвищення якості обслуговування населення  управлінням 
економіки міської ради підготовлено міську Програму розвитку та забезпечення 
діяльності комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 
2018-2020 роки. Програмою передбачено купівлю протягом 3 років 8 одиниць 

сучасних автобусів. Також заходами програми передбачено: технічне 

переоснащення підприємства з впровадженням енергозберігаючих технологій; 
оновлення, капітальний ремонт та реконструкція електро- та автомобільного 
транспорту; капітальний ремонт, реконструкція та оновлення колійної мережі; 
капітальний ремонт, реконструкція та оновлення контактної мережі; капітальний 

ремонт і реконструкція виробничих та адміністративних будівель; впровадження 
новітніх технологій управління та контролю транспортних перевезень. Проект 
рішення «Про затвердження міської Програми розвитку та забезпечення 
діяльності комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 

2018-2020 роки» буде винесено на розгляд депутатів міської ради. 
 



ВИСТУПИЛИ:  

Олійник В.М. – запитав чому не ходить автобус по маршруту №9. 

Сахно В.Б. – запропонував більш детально розглянути питання, щодо можливості 

розробити маршрут трамваю №3 через район «Порт». 

Рижкова Л.К. – запропонувала також більш детально розглянути питання, щодо 

можливості розробити маршрут трамваю №3 через центр міста. 

Сахно В.Б. – рекомендував членам громадської ради дотримуватися порядку 

денного і не відступати від регламенту проведення засідань. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Питання 4. Формування тарифів на газопостачання в місті. 
 

СЛУХАЛИ:  

Сахно Н.І. – начальник відділу реалізації ТОВ «Сумигаз збут» – акцентувала 

увагу присутніх на тому, що тарифи на газопостачання не затверджуються в місті, 

їх затверджує Кабінет Міністрів України на загально державному рівні. На 

підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 року №187 «Про 

затвердження Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів 

ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку природного газу» п. 13-14 щодо встановлення ціни на 

природний газ для потреб населення; Постанови НКРЕКП від 15.12.2016 р. 

№2259 «Про внесення змін до додатка до постави НКРЕКП від 29.12.2015 р. 

№3159 «Про встановлення загального тарифу на транспортування природного 

газу, тарифів на транспортування природного газу магістральними та 

розподільними трубопроводами» (зі змінами внесеними постановами НКРЕКП) 

з 1 квітня 2017 р. діє ціна на природний газ для побутових споживачів у 

розмірі 6957,90 грн. за 1 тис. куб. метрів з ПДВ та враховуванням: тарифів на 

транспортування природного газу магістральними та розподільчими 

газопроводами; суми торговельної надбавки (націнки) у розмірі 2,5% від ціни 

природного газу. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Сахно В.Б. – запитав про якість газу, яке постачається населенню та хто маю 

право перевіряти його характеристики. 

Рижкова Л.К. – акцентувала увагу начальника відділу реалізації ТОВ «Сумигаз 

збут» на те, що мешканцям міста приходять квитанції за оплату газопостачання, в 

яких не зрозуміло написано, яку суму потрібно сплатити за дані послуги. 

Кузь С.Є. – рекомендував керівництву ПАТ «Суми газ» частіше виходити в ефіри 

місцевого телебачення, надавати роз’яснення мешканцям міста щодо їхньої 

діяльності та надавати відповіді громаді на питання, які їх найбільше турбують. 

Краснокутський С.В. - акцентував увагу начальника відділу реалізації ТОВ 

«Сумигаз збут» на те, що мешканцям міста приходять не зрозумілі листи без 

підпису та печаті, з погрозами відімкнути газопостачання в їхніх оселях. Також 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187-2017-%D0%BF


висловив не задоволення рівнем обізнаності Сахно Н.І. на питання, які їй були 

задані.  

 

ВИРІШИЛИ: Висловили не задоволення рівнем обізнаності Сахно Н.І. в тих 

питаннях, які їй задавали члени Громадської ради та рекомендували в подальшому 

на засідання Громадської ради приходити керівнику Конотопського відділення 

ПАТ «Сумигаз». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ:  

Семеніхін А.Ю. – міський голова Конотопської міської ради – розповів про 

суспільно-політичну ситуацію, яка склалася в місті. Звернувся до членів 

Громадської ради з проханням написати офіційного листа до депутатів 

Конотопської міської ради щодо виділення коштів на обладнання в місті 

спеціальної лабораторії для перевірки якості газу та інших речовин. Також 

попросив інститути громадського суспільства, звернутися до депутатського 

корпусу з проханням прийти на засідання сесії Конотопської міської ради, яке 

заплановано 8 лютого 2018 року  о 10.00 та проголосувати за прийняття міського 

бюджету на 2018 рік.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Краснокутський С.В. – підтримав міського голову в його роботі та побажай йому 

наснаги та терпіння в його не легкій справі. Також запросив Семеніхіна А.Ю. на 

мітинг в підтримку військових пенсіонерів та пенсіонерів інших силових структур 

щодо перерахунку пенсій військовим пенсіонерам з 1 січня 2018 року, що 

відбудеться 7 лютого 2018 року об 11.00 біля будівлі Райдержадміністрації. 

Шумицикий О.В. – запропонував членам Громадської ради включити в регламент 

засідання питання щодо написання офіційного листа до депутатів Конотопської 

міської ради щодо виділення коштів на обладнання в місті спеціальної лабораторії 

для перевірки якості різних речовин. 

 

ВИРІШИЛИ: Включити в регламент засідання питання щодо виділення коштів 

на обладнання в місті спеціальної лабораторії для перевірки якості різних речовин 

та написати листа депутатам Конотопської міської ради з даного питання. 

За – 10, 

проти – 0, 

утримались – 1. 

 

Питання 5. Реалізація проектів, що фінансувалися у 2017 році з міського 
бюджету. 
 

СЛУХАЛИ:  

Розанова О.М. – начальник УСЗН Конотопської міської ради – розповіла про 

реалізацію Програми соціального захисту пільгових категорій населення м.Конопа 
на 2017 рік, а саме про фінансування, яке передбачено за рахунок коштів міського 



бюджету пільгових перевезень усіма видами міського пасажирського транспорту, 

залізничним транспортом приміського сполучення, компенсаційних витрат за 

разовий проїзд постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та інших пільг, 

передбачених законодавством. Згідно із даними Єдиного державного 

автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги в місті Конотопі мешкає 

близько 24 тис.. Дана програма розроблена з метою забезпечення надання їм 

гарантованих державою пільг. Планові обсяги фінансування заходів програми в 

2017 році склали 7661,8 тис.грн., а фактично використано 6791,4 тис.грн.. 

Павлюченко Г.П. – заступник начальника УЖКГ Конотопської міської ради – 

розповів про реалізацію Програми реформування і розвитку житлово-
комунального господарства на 2017 рік. Відразу зауважив, що програмою було 

передбачено 56 млн.грн, але в зв’язку зі складною суспільно-політичною 

ситуацією, яка склалася в місті фактично використано було орієнтовно 12 млн.грн. 

Протягом 2017 року за рахунок коштів бюджету розвитку виконані роботи: з 

капітального ремонту покрівлі дахів деяких житлових будинків; з капітального 

ремонту ліфтів багатоповерхових житлових будинків; з встановлення елементів 

дитячих майданчиків; з демонтажу цегляної труби колишньої вугільної кочегарні; 

з придбання елементів спортивних майданчиків; з влаштування світильників під 

під’їздами житлових будинків; з заміни приладів обліку теплової енергії в 

житлових будинках; з капітального ремонту насосних станцій; з реконструкції 

ділянок доріг та інше. 

Гаценко Л.Г. – заступник начальника відділу освіти Конотопської міської ради – 

розповіла про реалізацію комплексної Програми «Освіта Конотопа» на 2017-2017 

роки, яка була затверджена рішенням міської ради від 25.12.2013 (6 скликання 43 

сесія). Мета Програми – створення механізму стійкого інноваційного розвитку 

освітньої галузі міста, умов для поетапного переходу до нового рівня 

комплексного матеріально-технічного забезпечення закладів освіти міста 

Конотопа, запровадження в навчальних закладах технологій, що забезпечують 

збереження здоров’я учнів, удосконалення дошкільної та позашкільної освіти 

шляхом створення умов для духовного, інтелектуального, творчого та фізичного 

розвитку дітей. За час дії даної програми з урахування усіх внесених змін, галузь 

освіти міста отримала позитивні результати, а саме: сформовано й збережено 

мережу закладів загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільної 

освіти, яка в цілому забезпечує потреби громади міста; здійснюється забезпечення 

рівного доступу шляхом організації підвезення та безперебійного функціонування 

шкільного автобусу; шляхом організації різних форм навчання дітей з особливими 

освітніми потребами; започатковано перехід до конкурсного відбору керівників; 

впроваджуються цифрові та мультимедійні технології в освітній процес; 

здійснюється дослідно-експериментальна та інноваційна робота в освітньому 

просторі Конотопа; частково оновлюється матеріально-технічна, науково-

методична база закладів освіти міста; здійснюється оснащення сучасним 

навчальним та технологічним обладнанням деяких закладів освіти міста; 

підвищується якість освіти в закладах дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти міста; здійснюється формування навичок здорового способу 

життя у здобувачів освіти міста та інше. 



ВИСТУПИЛИ:  

Олійник В.М. – запитав скільки дітей з багатодітних сімей знаходиться на обліку 

та чи можливо їх безкоштовне перевезення в міському транспорті. 

Шумицький О.В. – запитав чи є можливість безкоштовно перевозити на місцевому 

транспорті дітей учасників постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Також запитав чи отримує надбавку до заробітної плати вчитель, який підготував 

учня до олімпіади та скільки шкільних автобусів працює в місті.   

Краснокутський С.В. – запитав у заступника начальника УЖКГ Конотопської 

міської ради, чи бачить керівництво управління проблеми в житлово-

комунальному господарстві міста та чи готове воно до вирішення даних питань, 

якщо буде прийнятий місцевий бюджет і виділять кошти на УЖКГ Конотопської 

міської ради. Також побажав заступнику начальника відділу освіти Конотопської 

міської ради більше детально слідкувати за духовним та патріотичним вихованням 

молоді міста. 

Кузь С.Є. –запитав, як в місті впроваджується освітня реформа та наголосив, що 

відділу освіти, закладам освіти потрібно  більше висвітлювати свою роботу в 

місцевих ЗМІ. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 
 

 

Голова громадської ради            С.Є. Кузь 

 
 
 
Секретар громадської ради, 
головний спеціаліст міської ради 
з питань внутрішньої політики                            А.В.Новакова  

 

 

 

 


