
ПРОТОКОЛ №4 

  

засідання громадської ради 

при  виконавчому комітеті Конотопської міської ради 

Малий зал засідань міської ради 

26.09.2018, 15.00 

 

ПРИСУТНІ: 

Секретар міської ради Сизон Т.А., перший заступник міського голови Омельченко 

Т.П., керуючий справами виконкому Дубовик Л.І., представники Виконавчого 

комітету міської ради, представники інститутів громадянського суспільства – 

члени громадської ради (11 осіб), представники засобів масової інформації. 

  

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

Конотопської міської ради – зачитав порядок денний та запропонував включити 

питання, яке надійшло до нього, як до голови громадської ради, стосовно передачі 

демонтованих пам’ятників, які були  присвячені комуністичному та націонал–

соціалістичному (нацистського) тоталітарного режимів в Україні на зберігання та 

експонування до Музею монументального мистецтва тоталітарної доби у 

Державному історико-культурному заповіднику у м.Путівль. 

 

1. Передача  демонтованих пам’ятників до Музею монументального мистецтва 

тоталітарної доби у Державному історико-культурному заповіднику у м.Путівль. 

2. Підготовка комунальних підприємств до опалювального сезону. 
3. Підсумки літнього оздоровлення дітей в 2018 році. 
 
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний з доповненням. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

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

проведення засідання: 

для доповіді – до 5 хв. 

для запитання – до 2 хв. 

Закінчити засідання громадської ради до 16.30. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити регламент проведення засідання. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Питання 1. Передача  демонтованих пам’ятників до Музею монументального 

мистецтва тоталітарної доби у Державному історико-культурному заповіднику у 

м.Путівль. 

 

СЛУХАЛИ:  

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

міської ради – зачитав звернення, яке надійшло до нього від Комунального 



закладу Сумської обласної ради «Державний історико-культурний заповідник у 

м.Путівлі» стосовно передачі демонтованих пам’ятників, які були  присвячені 

комуністичному та націонал–соціалістичному (нацистського) тоталітарного 

режимів в Україні на зберігання та експонування до Музею монументального 

мистецтва тоталітарної доби у Державному історико-культурному заповіднику у 

м.Путівль. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Іноземцев О.М. – запропонував передати листа до Виконавчого комітету 

Конотопської міської ради для вирішення даного питання.  

 
ВИРІШИЛИ: Передати листа до Виконавчого комітету Конотопської міської ради 

для вирішення питання передачі демонтованих пам’ятників до Музею 

монументального мистецтва тоталітарної доби у Державному історико-

культурному заповіднику у м.Путівль. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Питання 2. Підготовка комунальних підприємств до опалювального сезону. 
 

СЛУХАЛИ:  

Колесников А.Ю. – в.о.начальника управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради – розповів, що підготовка міста до роботи 

в осінньо-зимовий період 2018-2019 років здійснювалася підприємствами, 

установами та організаціями у відповідності із затвердженим рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 26.03.2018 №62 «Про затвердження заходів 

щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства, транспорту та 

об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018–2019 

років», а підготовка житлового фонду міста здійснювалась у відповідності з 

«Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду», 

затверджених спільним наказом Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспу України від 

10.12.2008 №620/378. Житловими підприємствами міста комплексно підготовлено 85% 

житлових будинків. Теплопостачальними підприємствами підписані акти готовності на 

всі житлові будинки. Також в повному обсязі забезпечена технічна готовність до 

початку постачання теплової енергії споживачам всіма 39 котельними 

(встановлення повірених контрольно-вимірювальних приладів), підготовлено 

100% центральних теплових пунктів, 100% теплових мереж, проведено 

профілактичний ремонт запірної арматури, проведені гідравлічні випробування 

теплових мереж від всіх котелень. Так КП «Теплогарант» провело заміну дільниць 

трубопроводів 424 метри тепломереж, ТОВ «Тепловодпостач» - 78 метрів, ДП 

«Авіакон» - 100 метрів по вулицям в різних мікрорайонах міста. На виконання 

заходів з підготовки до опалювального сезону теплопостачальними організаціями 

використано 888,78 тис.грн. власних коштів. Також зауважив, що є загальна 

заборгованість теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ в 

опалювальному сезоні 2017-2018 років, яка складає 49985,7 тис.грн. Але з даного 

питання є наступні шляхи вирішення: прийняття Програми фінансової підтримки 



підприємства, укладання договору реструктуризації заборгованості за спожитий 

природний газ в минулих роках з ПАТ «НАК «Нафтогаз України». 

 
ВИСТУПИЛИ:  

Рижкова Л.К. – попросила звернути увагу на будинок по вул.Короленка, 37, 

оскільки там протікає дах та пошкоджений козирок над під’їздом. Також запитала, 

чи є можливість підключити будинок по вул.Сарнавська,11 до газопостачання. 

Краснокутський С.В.– попросив вирішити проблему на перехресті вул.Чехова та 1 

пр. вул.Євгена Коновальця, а саме відсутнє водовідведення на даній ділянці 

дороги.  

Шумицький О.В. – запропонував дати доручення УЖКГ розробити проект для 

вирішення проблеми з водовідведенням на перехресті вул.Чехова та 1 пр. 

вул.Євгена Коновальця. 

Постнов Б.Г. – підняв декілька проблемних питань, а саме попросив звернути 

увагу на будинок по вул.Успенсько-Троїцька,41, в другому під’їзді руйнується 

стіна, а в підвалі знаходиться вода. Також наголосив на необхідності зробити 

«зебру» на перехресті вул.Успенсько-Троїцька та вул.Деповська. 

Олійник В.М. – зауважив, що в багатоповерхівках постійно виходять зі строю 

ліфти, тому можливо було б доцільно створити в місті свою організацію по 

ремонту ліфтів. Також запитав про можливість влаштування тротуару під 

будинком по вул.Деповська,105 та заміні кранів у підвалі. 

Сизон Т.А. – доручила управлінню житлово-комунального господарства при 

плануванні бюджету на 2019 рік врахувати проблемні питання будинку по 

вул.Деповська,105. Також розповіла про ситуацію, яка склалася з житлово-

комунальними організаціями міста та шляхи вирішення даних проблем. 

Подякувала членам громадської ради за їхню роботу та побажала плідної 

співпраці у майбутньому. 

Омельченко Т.П. – детально розповів про заборгованість КП «Теплогарант» за 

спожитий природний газ в опалювальному сезоні 2017-2018 років, підготовку до 

опалювального сезону, проблеми житлово-комунального господарства міста та 

кошти, які потрібні для вирішення даних проблем. 

 

ВИРІШИЛИ: Доповідь прийняти до відома. Порушені питання під час 

обговорення передати виконавцям для вирішення. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Питання 3. Підсумки літнього оздоровлення дітей в 2018 році. 

 

СЛУХАЛИ:  

Качура-Редько О.О. – заступник начальника УСЗН Конотопської міської ради – 

розповіла, що оздоровлення дітей у літній період 2018 року здійснювався у 

відповідності із затвердженим рішенням сесії міської ради від 28 серпня 2018 року 

затверджено міську програму «Про відпочинок та оздоровлення дітей улітку 2018 

року» та рішення виконкому  від  23.04.2017 № 85 «Про оздоровлення дітей та 

підлітків влітку 2018 року». У 2018 році з міського бюджету виділено 671.6 тис. 



грн. на оздоровлення дітей (100 тис. грн. – здешевлення путівок до заміських 

таборів; 229.6 тис. грн. – харчування дітей в пришкільних та в профільних 

таборах; 342,0 тис. грн. – оздоровлення дітей пільгової категорії). В оздоровчий 

період 2018 року працюватимуть 2 заміських табори: «Мрія» відділу освіти; 
«Зорька» - відокремлений підрозділ Південно-Західної залізниці. На оздоровлення 

та відпочинок до пересувного табору наметового типу «Сузір′я» послугами з 

відпочинку було охоплено 18 осіб, пільгової категорії. У ДП УДУ «Молода 

гвардія», що знаходиться в м. Одеса, було оздоровлено 18 дітей пільгових 

категорій. До державного оздоровчого закладу санаторного типу «Ровесник» було 

направлено 6 дітей пільгових категорій батьки яких є учасниками АТО. Загальна 

чисельність дітей охоплена оздоровленням та відпочинком 2440 осіб з них 2340 

дітей пільгових категорій. Забезпечено оздоровленням та відпочинком діти 

пільгової категорії, а саме: діти-сироти та діти позбавлені батьківського 

піклування – 100 осіб, діти-інваліди – 40 особи, діти з багатодітних та 

малозабезпечених родин – 187 осіб, діти, постраждалі внаслідок ЧАЕС – 40 осіб, 

талановиті та обдаровані діти – 400 осіб, діти, котрі перебувають на Д-обліку – 

1493 осіб, діти з родин учасників АТО - 80.  
 
ВИСТУПИЛИ:  

Олійник В.М. – запитав, чи можливо безкоштовно перевозити дітей з багатодітних 

родин в міських маршрутних автобусах. 

Пономаренко В.М. – наголосив, що в м.Конотоп склалася найгірша ситуація з 

перевезенням в міському транспорті. Також попросив надати роз’яснення, 

стосовно причин збитковості автобусних маршрутів №10, №16 та надати 

статистичні дані по прибутковості даних маршрутів. 

Дубовик Л.І. – надала чіткі роз’яснення, стосовно ситуації, яка склалася в місті з 

перевізниками та наголосила, що в зв’язку з децентралізацією всі витрати на 

відшкодування перевезення пільгових категорій населення тепер забезпечується з  

місцевого бюджету. 

Кузь С.Є. – запропонував на наступне засідання громадської ради запросити 

начальника управління економіки Конотопської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Доповідь прийняти до відома. Порушені питання під час 

обговорення передати виконавцям для вирішення. Запросити на наступне 

засідання громадської ради начальника управління економіки Конотопської 

міської ради для вирішення питання щодо потреби забезпечення мешканців міста 

у маршрутних перевезеннях. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Кузь С.Є. – нагадав членам громадської ради, що до кінця листопада 2018 року 

необхідно надати пропозиції до плану роботи громадської ради на 2019 рік у 

письмовому вигляді до сектору міської ради з питань внутрішньої політики. 

Краснокутський С.В. – зауважив, що потрібно більш детально слідкувати за 

виконанням питань, які розглядалися на попередніх засіданнях громадської ради. 



Шумицький О.В. – запропонував контроль за виконанням питань, які 

розглядалися на попередніх засіданнях громадської ради покласти на 

Краснокутського С.В., Олійника В.М. та Пономаренка В.М.. Також запропонував 

Кузь С.Є. та Пономаренку В.М. бути присутніми на засіданнях виконкому для 

більш детального ознайомлення з питаннями, які виносяться на розгляд 

виконкому. 

Телятник О.С. – запропонував 2019 рік назвати «Роком учасників бойових дій на 

території інших держав», оскільки в 2019 року виповнюється 30 річниця з 

моменту виводу радянських військ з Афганістану. 

Олійник В.М. – висловив бажання проводити засідання громадської ради частіше 

ніж один раз на квартал. 

  

ВИРІШИЛИ: Контроль за виконанням питань, які розглядалися на попередніх 

засіданнях громадської ради покласти на Краснокутського С.В., Олійника В.М. та 

Пономаренка В.М.. Делегувати Кузь С.Є. та Пономаренка В.М. бути присутніми 

на засіданнях виконкому для більш детального ознайомлення з питаннями, які 

виносяться на розгляд виконкому. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

 
 

 

Голова громадської ради            С.КУЗЬ 

 
 
 
Секретар громадської ради, 

головний спеціаліст міської ради 

з питань внутрішньої політики                            А.ЩЕРБИНА  

 

 

 

 


