
ПРОТОКОЛ №3 

  

засідання громадської ради 

при  виконавчому комітеті Конотопської міської ради 

Малий зал засідань міської ради 

27.04.2018, 13.30 

 

ПРИСУТНІ: 

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). 

 

СЛУХАЛИ: Краснокутський В.М. – член громадської ради при виконавчому 

комітеті Конотопської міської ради – запропонував розпочати засідання хвилиною 

мовчання за загиблими ліквідаторами аварії на ЧАЕС та воїнами, які віддали своє 

життя за захист України.  

Вшанували померлих прочитавши разом молитву «Отче наш». 

  

СЛУХАЛИ: Кузь С.Є. – голова громадської ради при виконавчому комітеті 

Конотопської міської ради – зачитав порядок денний:  

1. Доступність людей з інвалідністю до місць загального користування.  

2. Створення в місті хоспісу для невиліковно хворих людей. 

Та запропонував включити в порядок денний два питання: 

3. Монетизація пільг на проїзд. 

4. Різне. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний з доповненням. 

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 15.00. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити регламент проведення засідання. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Питання 1. Доступність людей з інвалідністю до місць загального користування.  

 

СЛУХАЛИ:  
Романів В.О. – заступник начальника відділу містобудування та архітектури 
Конотопської міської ради - головний архітектор міста – розповів, що на 
виконання пункту 3 протокольного доручення під керуванням заступника 



міністра Парцхаладзе Л.Р. від 04.04.2017, на виконання протокольного доручення 
засідання обласного комітету забезпечення безперешкодного доступу людей з 
інвалідністю та маломобільних груп населення до об’єктів житла, соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури від 13.07.2017, видано розпорядження 
міського голови «Про створення тимчасової робочої групи для проведення 
перевірки на забезпечення безперешкодного доступу людей з інвалідністю та 
маломобільних груп населення до об’єктів житла, соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури на території м.Конотоп» від 02.08.2017 № 249-ОД, 
створено тимчасову робочу групу та проведено аудит спільно з громадськими 
організаціями та засобами масової інформації щодо доступності до виборчих 
дільниць осіб з обмеженими фізичними можливостями на території м.Конотоп та 
було проведено аудит доступності до приміщень Конотопської міської ради, 
медичних закладів та інших об’єктів громадського призначення. Результат 
останнього засідання комітету доступності - доповнено до плану заходів по 
дообладнанню об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, 
об'єктів житлового та громадського призначення, що підлягають у 2018 році 
пристосуванню до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями. У зв’язку 
з відсутністю фінансування (не проводяться пленарні засідання сесії Конотопської 
міської ради) питання пониження бордюрів або влаштування пандусів на 
пішохідних переходах не було виконано у 2017 році, у зв’язку з чим дані роботи 
переносяться на 2018 рік. Постійно проводиться роз’яснювальну роботу в засобах 
масової інформації, розміщається в газеті та на сайті Конотопської міської ради 
роз’яснення для забудовників, власників та орендарів будівель і приміщень, щодо 
необхідності облаштування об’єктів житла, соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури на території м.Конотоп для забезпечення безперешкодного 
доступу людей з інвалідністю та маломобільних груп населення відповідно до 
вимог ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для мало мобільних 
груп населення». Також Романів В.О. звернув увагу членів громадської ради на 
те, що для більш якісного ті детального контролю влаштування доступності у 
відповідності до вимог ДБН, необхідно створити інспекцію ДАБК при 
виконавчому комітеті Конотопської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Шумицький О.В. – запропонував включити в склад комітету доступності 

представника з громадської організації «Конотопської міськрайонної у Сумській 

області організації інвалідів та ветеранів Всеукраїнської громадської організації 

інвалідів «Союз Чорнобиль України».  

Краснокутський С.В. – запитав чи є програма доступності людей з обмеженими 

фізичними властивостями до місць загального користування та чи передбачений 

кошторис до цієї програми. 

Сірик О.В. – рекомендував більш жорстоко контролювати порядок введення 

об’єкта в експлуатацію з дотриманням ДБН. Також запитав, чому надаються 

дозволи на розміщення малих архітектурних форм, якщо люди з обмеженими 

фізичними можливостями доїхати до них не можуть.   

Рижкова Л.К. – виступила з проханням облаштувати трамвайну зупинку біля 

магазинів «Роман» і «Наталка» по пр.Миру. 



Постнов Б.Г. – звернувся з проханням перекрити під’їзний майданчик перед 

будівлею УСЗН для зручності людей з обмеженими фізичними можливостями, 

оскільки там велика кількість машин, які їздять з великою швидкістю. 

Краснокутський С.В. – рекомендував громадській раді звернутися до відділення 

ДАІ Конотопського МВ УМВС з питання перекриття під’їзного майданчика перед 

будівлею УСЗН, оскільки це їхня компетенція. 

 
ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 

Питання 2. Створення в місті хоспісу для невиліковно хворих людей. 
 

СЛУХАЛИ:  

Полторацький Р.Г. – завідувач сектору міської ради з питань охорони здоров’я та 
праці – звернув увагу членів громадської ради, що найбільш вразливою групою 

населення є паліативні хворі – пацієнти усіх вікових груп, які страждають на 

важкі прогресуючі захворювання у термінальній стадії або за умови обмеженого 

прогнозу життя хвороби, які не можуть бути вилікувані сучасними і доступними 

методами та засобами і супроводжуються вираженим хронічним больовим 

синдромом, тяжкими розладами функцій органів та систем, потребують 

кваліфікованої медичної допомоги та догляду, психологічної, соціальної, духовної 

та моральної підтримки. Зауважив, що в місті орієнтовно знаходиться 400 

паліативно хворих людей.  І саме для таких груп населення необхідне створення 

хоспісу, але на даний час в с.Бочечки, Конотопського району розпочато роботи по 

відкриттю такого закладу, який буде орієнтований, як на мешканців району, так і 

на жителів м.Конотоп, тому створення двох хоспісів в одному районі не доцільно. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Сірик О.В. – запитав, чи розглядались варіанти по відкриттю хоспісу в місті. 

Петруша С.В. – запитав, чи ще в Конотопському районі є такі заклади. 

Кузь С.Є. – запитав скільки ліжко-місць заплановано в хоспісі в с.Бочечки. Також 

наголосив, що не ніхто не забороняє створювати приватний хоспіс в місті, але на 

це потрібні великі кошти та гарні спеціалісти. 

Рижкова Л.К. – нагадала присутнім на засідання, що дане питання вже 

піднімалося в грудні 2016 року благодійним фондом «Крила надії», який виграв 

тендер для створення хоспісу в місті, але це питання нажаль, так і не було 

вирішено. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 

Питання 3. Монетизація пільг на проїзд. 

 

СЛУХАЛИ:  



Дубовик С.В. – заступник начальника УСЗН Конотопської міської ради – 

розповів про зміни в законодавстві, а саме постановою КМУ від 14.03.2018 №197 

“Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами 

транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських 

маршрутах” затверджено Порядок надання пільг у готівковій формі з оплати 

проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських 

та міжміських маршрутах. Даним Порядком передбачено, що надання пільг на 

проїзд у готівковій формі здійснюється у разі прийняття такого рішення органами 

місцевого самоврядування. Фінансування здійснюється за рахунок коштів 

місцевих бюджетів. У разі неприйняття органом місцевого самоврядування 

рішення про надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами 

транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських 

маршрутах відповідні пільги продовжують надаватись у безготівковій формі. 

Розмір щомісячної готівкової виплати затверджується обласною державною 

адміністрацією, виходячи із 30 поїздок. Даним Порядком визначено коло осіб, які 

мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального 

користування на міських, приміських та міжміських маршрутах (орієнтовно 6500 

осіб), а саме: постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до 

категорії 1,2, діти-інваліди внаслідок ЧАЕС; учасники бойових дій; осіб, які 

отримали інвалідність внаслідок війни; діти з багатодітних сімей (віком від 6 

років); ветерани ВС, ОВС, Національної поліції, податкової міліції, державної 

пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби 

цивільного захисту, Держспецзв'язку; батьки військовослужбовців, які загинули 

померли або пропали безвісти під час проходження військової служби; особи з 

інвалідністю, діти з інвалідністю віком від шести років та осіб, які супроводжують 

осіб з інвалідністю 1 групи або дітей з інвалідністю; реабілітовану особи. При 

цьому зазначив, що виплата пенсіонерам за віком даним Порядком не 

передбачера. Але, крім зазначених в Постанові категорій осіб, органи місцевого 

самоврядування мають право визначати інші категорії громадян, на яких будуть 

проводитися виплати на проїзд. 

 
ВИСТУПИЛИ:  

Сірик О.В. – наголосив, що для не допущення дестабілізації ситуації в місті 

необхідно залишити оплати проїзду усіма видами транспорту загального 
користування на міських, приміських та міжміських маршрутах у безготівковій 

формі. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендували органу місцевого самоврядування залишити оплати 

проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських 

та міжміських маршрутах у безготівковій формі. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Питання 4. Різне. 
 

СЛУХАЛИ:  



Краснокутський С.В. – член громадської ради при виконавчому комітеті 

Конотопської міської ради – розповів, що в своїй громадській організації 

розглядали причини та шукали компроміс в суспільно-політичній ситуації, яка 

склалася в місті. Рекомендував членам громадської ради  розповідати простим 

мешканцям про дійсні причини даної ситуації та висловити міському голові свою 

стурбованість з даного питання. Також наголосив на необхідності приймати 

участь громадським організаціям в заходах з нагоди Дня пам’яті та примирення та 

73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

Сірик В.Б. – рекомендував провести наступну сесію закритою, тільки для 

депутатського корпусу, міського голови та ЗМІ.  

Кузь С.Є. – наголосив, що в даній ситуації потрібно сісти за «круглий стіл» та 

знайти компроміс між депутатським корпусом та міським головою.  

 

 

 
 

 

Голова громадської ради            С.Є. Кузь 

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

 

 

 

 


