
ПРОТОКОЛ №5 

  

засідання Громадської Ради 

при виконавчому комітеті Конотопської міської ради 

Малий зал засідань міської ради 

05.12.2018, 15:00 

 

ПРИСУТНІ: 

Заступник міського голови Максименко В.М., представники Виконавчого комітету 

міської ради, представники інститутів громадянського суспільства – члени 

громадської ради (11 осіб), представники засобів масової інформації, мешканці 

міста. 

  

СЛУХАЛИ: Кузь С.Є. – голова Громадської Ради при виконавчому комітеті 

Конотопської міської ради – зачитав порядок денний та запропонував його 

затвердити. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Краснокутський С.В. – запропонував включити в порядок денний питання щодо 

ситуації з запровадженням воєнного стану на території Сумської області та в місті 

Конотоп, оскільки це питання дуже хвилювало громаду міста. 

Кузь С.Є.– зачитав порядок денний з доповненням та запропонував його затвердити. 

 

1. Ситуація з запровадженням воєнного стану на території Сумської області та в 

місті Конотоп. 

2. Поліпшення роботи територіального центру міста з особами, які мають обмежені 

фізичні можливості. 

3. Надання адміністративних послуг населенню міста. 

4. Забезпечення потреби мешканців у маршрутних перевезеннях у місті. 

5. Про планування роботи громадської ради на 2019 рік. 

 
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний з доповненням. 

Голосували: 

«За» - 7 

«Проти» – 0 

«Утрималось» - 4  

 

Питання 1. Ситуація з запровадженням воєнного стану на території Сумської 

області та в місті Конотоп. 

 

СЛУХАЛИ: 

Максименко В.М. – заступник міського голови Конотопської міської ради – 

розповів, що в умовах запровадження воєнного стану на території Сумської області 

місто Конотоп працює в штатному режимі та здійснює планову роботу щодо 

забезпечення стабільного функціонування міста. Звернувся до членів громадської 



ради з проханням підтримувати спокій та не піддаватися на провокації. Наголосив 

на тому, що конституційні права та свобода мешканців міста, порушуватись не 

будуть. Місцева влада та правоохоронні органи контролюють ситуацію та роблять 

усе можливе для недопущення порушень правопорядку та дестабілізації ситуації в 

місті. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома.  

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 2. Поліпшення роботи територіального центру міста з особами, які мають 

обмежені фізичні можливості. 

 

СЛУХАЛИ:  

Стрижак С.П. – директор територіального центру соціального обслуговування – 

розповів, що територіальний центр соціального обслуговування надає соціальні 

послуги громадянам похилого віку, інвалідам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах 

денного перебування. Серед них 450 осіб обслуговуються на дому, для цього задіяні 

близько 40 соцпрацівників Центру. Близько 2 000 осіб охоплені програмою дозвілля 

при Центрі. Людей з обмеженими фізичними можливостями в центрі зареєстровано 

приблизно 10%. Наголосив, що територіальний центр соціального обслуговування 

надає різні соціальні послуги, але найбільш проблематичним питанням залишається 

«Соціальне таксі». Навантаження на цей вид соціального транспорту, за словами 

Стрижака С.П., дуже велике. Даний вид транспорту на даний час знаходиться в 

ремонті і має незадовільний стан, постійно ламається та використовується не за 

призначенням. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Краснокутський С.В. – запитав, чи виникають інші проблеми у територіальному 

центрі соціального обслуговування при виконанні їхньої роботи.  

Олійник В.М. – запитав, чи обслуговує центр людей, які знаходяться в лежачому 

стані. 

Кузь С.Є. – порекомендував придбати легковий автомобіль для обслуговування 

людей з обмеженими фізичними можливостями. 

Сокол Є.Л. – запитав, скільки людей з обмеженими фізичними можливостями, які 

пересуваються на візках, знаходяться на обліку в центрі та скільки коштів 



витрачається на один день роботи «Соціального таксі». Також подякував Стрижаку 

С.П. за його працю. 

Рошкован В. – зауважила, що кожна людина має право на гідне життя, в 

незалежності від її фізичних можливостей. 

Пономаренко В.М. – запропонував Стрижаку С.П. принести проекти рішень на 

виділення коштів з місцевого бюджету для придбання спеціалізованого автомобіля 

для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. 

Рижкова Л.К. – розповіла, що благодійний фонд, в якому вона знаходиться, тісно 

співпрацює з територіальним центром соціального обслуговування та пообіцяла по 

можливості їм допомогти. 

 

ВИРІШИЛИ: Доповідь прийняти до відома. Звернутись до Виконавчого комітету 

Конотопської міської ради з проханням закласти кошти в місцевий бюджет на 2019 

рік для придбання спеціалізованого автомобіля для перевезення людей з 

обмеженими фізичними можливостями та рекомендувати використовувати 

транспортну службу «Соціальне таксі» виключно в межах, визначених положенням 

про службу. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Питання 3. Надання адміністративних послуг населенню міста. 

 

СЛУХАЛИ:  

Марищенко Т.О. – начальник центру надання адміністративних послуг 

Конотопської міської ради – розповіла, що надання адміністративних послуг в 

Центрі здійснюється за принципом «єдиного вікна». Всього надається 86 

адміністративних послуг. Структуру Центру складають 11 адміністраторів та сектор 

реєстрації фізичних осіб та ведення реєстру територіальної громади. З початку року 

прийнято 29427 заяв, надано 44400 консультацій з питань отримання 

адміністративних послуг. Наголосила на тому, що ЦНАП працює 6 днів на тиждень, 

а в деякі дні працює до 19.00. Також зауважила, що Виконавчим комітетом міської 

ради закуплено обладнання для забезпечення надання адміністративних послуг у 

сфері оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують 

громадянство України чи її спеціальний статус мешканцям міста. Зараз ведуться 

роботи з підключення робочого місця адміністратора до захищеної лінії зв'язку. На 

даний час ведуться роботи з підключення ЦНАП до електронної системи надання 

адміністративних послуг, що набагато спростить роботу адміністраторам та 

заощадить час мешканцям міста. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Кузь С.Є. – запитав, чи вистачає адміністраторів для надання послуг мешканцям 

міста. 

Шумицький О.В. – запитав, чи на даний час є електронна черга надання 

адміністративних послуг. 



Максименко В.М. – розповів, що в 2019 році Виконавчий комітет Конотопської 

міської ради передбачає переведення більшості послуг на електронні черги для 

зручності мешканців міста. 

Левченко І. – запропонував збільшити перелік послуг, які можуть надаватися через 

електронні черги, цим самим зменшити черги людей під кабінетами міської ради. 

Також розповів, що спілкувався з Дубілет Д.О. з проханням автоматизувати всі 

послуги в Конотопській міській раді та перевести їх на електронну форму 

обслуговування.  
 

ВИРІШИЛИ: Доповідь прийняти до відома.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Питання 4. Забезпечення потреби мешканців у маршрутних перевезеннях в місті. 

 

СЛУХАЛИ: 

Коваленко О.В. – заступник начальника управління економіки Конотопської міської 

ради – розповіла, що міська маршрутна мережа налічує 18 автобусних маршрутів 

загального користування, які обслуговують 7 перевізників. Основним перевізником 

є приватне підприємство ПП «Корунд-С». З метою упорядкування організаційних 

питань щодо перевезення пасажирів міським транспортом протягом 2018 року 

проведено 8 конкурсів щодо визначення перевізників на міських маршрутах 

загального користування. В тому числі по таких проблемних маршрутах як №17, 

№15, №10 та №16. Також необхідно відмітити, що в цьому році на ринок 

пасажирських перевезень прийшли 2 нових перевізника. Наголосила, що одним з 

основних пріоритетів роботи виконавчого комітету міської ради є підтримка та 

розвиток міського електротранспорту, так як це екологічно чистий та зручний вид 

громадського транспорту. За рахунок міського бюджету КП «Конотопське трамвайне 

управління» надана фінансова підтримка, що дало змогу погасити заборгованість по 

заробітній платі працівникам підприємства за 2018 рік та заборгованість за спожиту 

електроенергію. Також розповіла, що до Виконавчого комітету Конотопської міської 

ради надійшло звернення від перевізників, з проханням підняти тариф на 

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, оскільки останній раз 

тарифи на перевезення пасажирів було встановлено рішенням виконкому ще 

наприкінці 2017 року. Зауважила, що встановлення тарифів на послуги з 

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування 

належить до повноважень Виконавчого комітету міської ради. Перевізники 

запропонували тариф на перевезення пасажирів від 6,00 грн. до 7,20 грн.,  

управління економіки Конотопської міської ради порахувало собівартість 

перевезення одного пасажира 4,79 грн., а економічно обґрунтований тариф 

становить 5,50 грн. Зазначила, що дані проекти рішень розміщені на офіційному 

сайті міської ради та в газеті “Конотопський край”. 
 
 
 
 



ВИСТУПИЛИ: 

Кузь С.Є. - запитав, чи є можливість у разі підняття вартості проїзду зробити тариф 

меншим для учнів шкіл. Та зауважив на доцільності придбання нових трамваїв та 

підтримці КП “Конотопське трамвайне управління”. 

Шумицький О.В. - запитав скільки коштів потрібно відшкодовувати за проїзд дітей 

шкільного віку у міському транспорті. 

Максименко В.М. - зауважив, що в місті існує трамвайна мережа, яка розташована 

майже біля всіх шкіл, тому учні мають можливість купувати проїзні квитки на 

трамвай, і таким чином ще й підтримувати розвиток комунального транспорту міста. 

Іноземцев О.М. - зауважив, що в автобусних маршрутах не дають квитки за проїзд. 

Олійник В.М. - запитав, чому перевізники не дотримуються графіку руху автобусних 

маршрутів та, чи можливе пільгове перевезення дітей з багатодітних сімей без черги. 

Також запитав, чи буде в місті комунальний перевізник на автобусних маршрутах. 

Постнов Б.Г. - наголосив на необхідності дотримання правил безпеки при 

перевезенні пасажирів в автобусних маршрутах та рекомендував винести дане 

питання на засідання комісії з перевізниками. 

Пономаренко В.М. - рекомендував створити муніципальний автобусний парк та 

включити дане питання в програму економічного розвитку міста. Запитав, чому не 

працюють 5 автобусів, які знаходяться на балансі КП “Конотопське трамвайне 

управління”. Також розповів, що в автобусному маршруті №10 відсутня інформація 

про перевізника, який надає дані послуги. 

Рижкова Л.К. - запитала, чи буде підвищення тарифів на перевезення в трамваях. Та 

рекомендувала перевізникам зробити коротші штори в автобусах для зручності 

пасажирів. 

Максименко В.М. - наголосив, що на даний час місцевий бюджет не дозволяє 

створення комунального автобусного парку.  
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати створити комунальний автобусний парк та включити 

дане питання в програму соціально-економічного розвитку міста. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Питання 5. Про планування роботи Громадської Ради на 2019 рік. 

 

СЛУХАЛИ: 

Борута Н.В. - завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої політики - 

розповіла, що в наступному році повноваження даного складу Громадської ради при 

Виконавчому комітеті Конотопської міської ради закінчується. Тому в І кварталі 2019 

року буде проведено останнє засідання Громадської ради, на якому буде висвітлено 

звіт про діяльність Громадської ради за 2 роки, винесено нагальні питання, які 

турбують громаду міста та утворено ініціативну групу з підготовки установчих 

зборів нового складу Громадської ради, до якої можуть увійти делеговані члени 

діючої громадської ради, представники інститутів громадянського суспільства, які не 

представлені у складі громадської ради та представники Виконавчого комітету 

міської ради. Також наголосила, що за останні 2 роки зміни в типове положення про 



Громадську раду не вносились, тому перелік документів для участі в установчих 

зборах залишається попередній, як і в 2017 році. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Пономаренко В.М. - рекомендував більше висвітлювати в місцевих ЗМІ 

інформацію про створення нового складу Громадської ради. 

Постнов Б.Г. - висловив своє незадоволення даним складом Громадської ради та її 

діяльністю за 2 роки. Рекомендував врахувати дані побажання при затвердженні 

нового складу Громадської ради. 

Сучко Н. - запитала про план роботи Громадської ради на наступний рік. 
 

ВИРІШИЛИ: Інформація прийнята до відома. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 
 

 

 

Голова громадської ради            С.КУЗЬ 

 
 
  
Секретар громадської ради, 

головний спеціаліст міської ради 

з питань внутрішньої політики                            А.ЩЕРБИНА  

 

 

 

 


