УКРАЇНА
Конотопська міська рада
ПРОТОКОЛ
ІІ пленарне засідання 28 сесії міської ради, 03.10.2018
м.Конотоп
від 03.10.2018, 10:00
Усього депутатів:
Присутні на сесії:
Запрошених:
Сизон
Тетяна Анатоліївна

36
27 (список додається)
(список додається)

Шановні депутати! Прошу
Вас
зареєструватися
в
електронній системі голосування "Віче".
Процедура реєстрації
Сизон
Згідно з реєстрацією із 36 депутатів на сесії присутні 26
Тетяна Анатоліївна депутатів. Сесія правомочна. Продовжуємо роботу другого
пленарного засідання двадцять восьмої сесії.
Хто за те, щоб друге пленарне засідання двадцять восьмої
сесії розпочати, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Початок сесії.
Сизон
За 25. Друге пленарне засідання двадцять восьмої сесії
Тетяна Анатоліївна розпочато.
Виконується Державний Гімн України.
Сизон
На сесії присутні: Васильченко Олександр Вікторович,
Тетяна Анатоліївна заступник начальника Конотопського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Сумській
області; Наталич Андрій Андрійович, перший заступник
керівника Конотопської місцевої прокуратури. Також
присутні заступники міського голови, керівники управлінь
та відділів міської ради, ЗМІ та представники громадськості.

ПРОПОЗИЦІЇ
до порядку денного ІІ пленарного засідання 28 сесії міської ради 7 скликання
03 жовтня 2018 року
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Назва рішення
Про стан організації підготовки підприємств житлово-комунального
господарства, промисловості, енергетики, транспорту та об’єктів соціальної
сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років
Про надання поворотної фінансової допомоги КП «Теплогарант»
Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного
підприємства «Житлосервіс»
Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного
підприємства «Центральне»
Про внесення змін до Програми реформування та розвитку
житлово-комунального господарства на 2017-2018 роки
Про
внесення
змін
до
комплексної
Програми
підвищення
енергоефективності у м.Конотоп на 2016-2018 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 25.08.2016 (7 скликання 16 сесія)
Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік
Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік
Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 «Про
затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа
на 2018 рік» (7 скликання, 26 сесія)
Про план роботи міської ради на четвертий квартал 2018 року

Питання порядку денного відповідно до системи електронного
голосування ВІЧЕ
Обрання члена редакційної комісії
Затвердження порядку денного ІІ пленарного засідання 28 сесії міської
ради
Про стан організації підготовки підприємств житлово-комунального
господарства, промисловості, енергетики, транспорту та об’єктів соціальної
сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років
Про надання поворотної фінансової допомоги КП «Теплогарант»
Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного
підприємства «Житлосервіс»
Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного
підприємства «Центральне»
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Про внесення змін до Програми реформування та розвитку
житлово-комунального господарства на 2017-2018 роки»
Про
внесення
змін
до
комплексної
Програми
підвищення
енергоефективності у м.Конотоп на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням
міської ради від 25.08.2016 (7 скликання 16 сесія)
Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік
Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік
Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 «Про
затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на
2018 рік» (7 скликання, 26 сесія)
Про план роботи міської ради на четвертий квартал 2018 року
Повернення до порядку денного
Зняти з розгляду питання "Про внесення змін до рішення міської ради від
30.12.2010 (6 скликання 3 сесія) "Про затвердження порядку і нормативу
відрахування комунальними підприємствами до загального фонду міського
бюджету частини чистого прибутку (доходу)
Включення до порядку денного питань "Про створення робочої групи та
персональну відповідальність керівників підприємств" та "Про проведення
службового розслідування"
затвердження порядку денного
Про створення робочої групи та персональну відповідальність керівників
підприємств
Про проведення службового розслідування
Про проведення наступної чергової сесії міської ради 25 жовтня 2018 року
о 10.00
Закриття 28 сесії міської ради

0.1.Обрання члена редакційної комісії.
Сизон
На минулому засіданні до складу редакційної комісії було
Тетяна Анатоліївна обрано Бібика Віталія Володимировича та Кравченка Дмитра
Миколайовича.
У зв'язку з тим, що Бібик Віталій Володимирович сьогодні у
відрядженні, є пропозиція обрати до складу редакційної
комісії Юрченка Олександра Володимировича.
Хто за те, щоб запропоновану кандидатуру обрати до складу
редакційної комісії, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 25, Проти – 1, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Сизон Т.А.: Обрати Юрченка О.В.
Сизон
До складу редакційної комісії обрано депутатів:
Тетяна Анатоліївна Кравченка Дмитра Миколайовича;

Юрченка Олександра Володимировича.
Прошу депутатів, обраних до редакційної комісії, зайняти
місця і визначитись з головою редакційної комісії.
Головою редакційної комісії обрано Юрченка Олександра
Володимировича.
0.2.Затвердження порядку денного ІІ пленарного засідання 28 сесії міської ради.
Сизон
Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку
Тетяна Анатоліївна денного другого пленарного засідання двадцять восьмої сесії.
Пропозиції щодо порядку денного, проекти рішень вам
роздані, вони були обговорені і затверджені на
погоджувальній раді.
Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного
другого пленарного засідання двадцять восьмої сесії, прошу
голосувати
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного ІІ
пленарного засідання 28 сесії міської ради.
Сизон
Шановні депутати! Переходимо до розгляду питань порядку
Тетяна Анатоліївна денного.
1.Про стан організації підготовки підприємств житлово-комунального
господарства, промисловості, енергетики, транспорту та об’єктів соціальної
сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років
Сизон
Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник
Тетяна Анатоліївна начальника управління житлово-комунального господарства
міської ради.
Це продовження розгляду питання, яке було перенесено на ІІ
пленарне засідання.
Колесников
На І пленарному засіданні 28 сесії були надані доручення
Артем Юрійович
депутатським корпусом по творенню комісії і обстеження
реального стану підготовки підприємств і галузей міста до
осінньо-зимового періоду. На засіданні оперативного штабу
по підготовці до опалювального періоду 2018-2019 років були
затверджені ці комісії за участю депутатів і у понеділок,
вівторок вони працювали і надали нам відповідні протоколи
своєї роботи із висновками. Зараз я хочу зупинитися на
кожній з підгалузей, які були перевірені.
Що стосується підготовки житлового фонду міста. Однією
комісією, яка була визначена документом, який я щойно
назвав, були перевірені всі 4 житлові підприємства, які
здійснюють утримання будинків на території міста. Загалом
ситуація наступна. Першочергові завдання, які необхідно

Сизон
Тетяна Анатоліївна
Марченко
Юрій Миколайович

Сизон
Тетяна Анатоліївна
Білоус
Інна Василівна

Сизон
Тетяна Анатоліївна
Огрохін
Іван Миколайович

було вирішити житловим підприємствам під час підготовки
до зими - це, в першу чергу, ремонт покрівель дахів. Якщо
взяти в розрізі кожного підприємства, то по КРЕП
"Центральне" на даний момент відсоток виконання 41, ЖРЕП
"Житлосервіс" 61%, ТОВ ЖЕД "Південна" 91%, "Сім вітрів"
94% виконано заявок тих, які надійшли станом на даний
момент. Також визначені в цих актах проблемні питання, які
на даний момент є по КРЕП "Центральне" і ЖРЕП
"Житлосервіс" стосовно оплати за комунальну електричну
енергію ПАТ "Сумиобленерго". Також в акті перевірки КРЕП
"Центральне" членами комісії є одне зауваження, що в ході
перевірки інформація по питанням згідно протоколу засідання
міського оперативного штабу з підготовки до опалювального
періоду надана не вчасно і з затримкою. До всіх інших
підприємств зауважень у комісії не було, інформація була
надана та реальна, яка є на даний момент.
До складу депутатської комісії входив депутат Марченко
Юрій Миколайович. Ваша думка щодо підготовки?
Ми перевіряли КРЕП "Центральне", це був перший
комунальний заклад, який ми перевіряли того дня. На мою
думку КРЕП "Центральне" не підготовлене, або підготовлено
не належним чином до опалювального сезону. Цифри кажуть
наступне, що 41% дахів, які зроблені, від 100%, це дуже
мало. Тому я вважаю, що це загалом не показник і це просто
незадовільна робота.
Я підтверджую Ваші слова тим, що на найбільшу кількість
звернень мешканців міста щодо підготовки до опалювального
сезону, щодо стану дахів, йде саме від того мікрорайону, який
обслуговує КРЕП "Центральний". Є ще зауваження?
На сьогоднішній день складна ситуація по опалювальному
сезону і насправді всіх турбує, яким чином ми зайдемо в
опалювальний сезон. Але по ЖЕКам хотілося б відмітити, що
необхідно переглянути, мабуть, умови контракту Максименка
і його функціональні обов'язки.
Це як пропозиція? Добре.
Ми не побачили в інформації щодо тарифної політики, за яке
відповідає управління економіки, керівник Гапєєва. Справа в
тому, що в тарифі передбачена одна цифра по заробітній
платі, а штатний розпис по невідомим причинам, це перш за
все ІТР, надані оклади, які не відповідають тарифній політиці
і включені до штату кожного ЖЕКу. Тому прохання, перш за
все по Гапєєвій і по штатним розписам, по кожному ЖЕКу,

Сизон
Тетяна Анатоліївна

Огрохін
Іван Миколайович

Максименко
Олександр
Михайлович

Сизон
Тетяна Анатоліївна

Омельченко

які є сьогодні - Центральний і Житлосервіс, переглянути
штатні розписи до тих необхідних розрахунків, які сьогодні є
у державі.
І які входять в тариф комунального підприємства. Хочу
сказати, що переглядаючи контракт, наразі заробітна плата
керівників ЖЕКів, якщо ми говоримо по Центральному,
становить досить велику цифру - це 10 тис.грн. і ще 25%
премія щомісячна. В тарифі така цифра не закладена. Звідки
взялася така цифра заробітної плати потрібно з'ясовувати. У
мене питання до депутатів, які виступали. Інна Василівна,
Іван Миколайович - це як пропозиція щодо рішення ради чи
це депутатське звернення?
У мене пропозиція до проекту рішення, що стосується
конкретно по управлінню економіки. Рекомендувати
відсторонити Гапєєву від виконання посадових обов'язків
начальника управління економіки Конотопської міської ради.
А далі послухаємо КП "Теплогарант", можливо у мене ще
будуть пропозиції і теж на цю тему тарифної політики.
Я все це слухаю, комісію слухаю, депутата Марченка слухаю,
нового голову комісії по ЖКГ Інну Василівну Білоус, а
об'єктивну складову, коли я доповідав на першому скликанні
сесії? Ви взагалі чули мене? Який стан і чому такий стан у
комунальних закладах вийшов, чому такий малий відсоток по
покрівлям! Я Вам розповідав, Тетяна Анатоліївна, чи не
розповідав? Я вам розповідав, що з 1 січня 2018 року
збільшилась мінімальна заробітна плата в державі з 3200 на
3723 грн. І наше підприємство виконало цей указ Президента
і КМУ. І на цю реформу у нас пішло 48 тис.грн. плюс 7
тис.грн. податків. Ці кошти ми взяли із матеріалів, де було
приблизно 80 тис.грн. Що я можу за ці кошти робить? Які ми
можемо виконати ті завдання, які поставлені комунальному
підприємству?
Олександр Михайлович! Ви самі почали цю відверту розмову.
Щодо мінімальної заробітної плати робітників, це зрозуміло,
це Закон. Щодо окладів керівників і тих ставок, які там є, а
можливо вони і не потрібні бути в штатному розписі, це
наступне. І ще одне питання щодо колективних скарг,
особисто на Вас, як на керівника, на Ваше поводження, на
Ваші накази, Ви самі мене винудили зараз це говорити. Але
ніхто не дозволить в комунальному підприємстві створити
таку ситуацію, яка штучно була створена в трамвайному
управлінні.
Я уважно вислухав свого колегу депутата Максименка, але ж

Тарас Павлович

Сизон
Тетяна Анатоліївна
Колесников
Артем Юрійович

хочу все ж зауважити керівнику комунального підприємства
КРЕП "Центральне". Ви, коли йшли на посаду, то повинні
були розуміти, що за роботу Ви повинні нести особливу
відповідальність і за цю всю ситуацію, яка зараз склалася.
Тому я, як посадова особа, яка безпосередньо відповідає за
початок і підготовку до опалювального сезону 2018-2019
років, я хочу заявити, проінформувати депутатський корпус,
що зараз в КРЕП "Центральне" ситуація катастрофічна, ЖЕК
практично не працює, ЖЕК не зміг сьогодні підготувати
рішення щодо надання йому допомоги з міського бюджету
щодо ремонту дахів. Тому що залишилось 2-3 тижні, а 40%
виконання. Плюс доповідні, які ми отримуємо, тому що
безпосередньо керівник підприємства забороняє своїм
підлеглим перераховувати заборгованість за спожиту
електроенергію. Що це таке? Чому до сьогоднішнього дня не
підписаний, як у ЖРЕП "Житлосервіс" договір з ПАТ
"Сумиобленерго" на реструктуризацію боргу? Чому така
ситуація? Тому я ще раз прошу депутатський корпус, я як
посадова особа, яка відповідальна і не боїться брати
відповідальність на себе, але я прошу не тільки переглянути
умови контракту, але і на цей період підготовки відсторони
директора КРЕП "Центральне" від посадових обов'язків.
Далі по КП "Теплогарант".
Теплопостачальні підприємства міста забезпечили готовність
до початку постачання теплової енергії споживачам від своїх
котелень. Так КП "Теплогарант" проведено заміну дільниць
трубопроводів 424 м, ТОВ «Тепловодпостач» 78 м, Авіакон
100 м. На виконання заходів до опалювального сезону
теплопостачальними організаціями використано майже 900
тис.грн. власних коштів. В загальному ситуація наступна:
ТОВ "Тепловодпостач" технічно готове до опалювального
сезону, заборгованості немає, готова підписувати договори із
НАК "Нафтогаз" і опалювати об'єкти. Теж саме стосується і
ДП "Авіакон", тільки тут ще будуть паралельно йти роботи по
встановленню будинкових лічильників. По КП "Теплогарнат"
підприємство технічно готове надавати теплову енергію, на
даний момент два проблемних питання - це заборгованість за
газ перед НАК "Нафтогаз" в сумі 49 млн.грн. і на даний
момент не встановлені лічильники газу на котельнях
підприємства. Це також було відображено в акті перевірки
даного підприємства по якому працювала інша комісія
депутатів з представниками УЖКГ.

Сизон
У складі комісії був Тягній Сергій Миколайович. Вам слово.
Тетяна Анатоліївна
Тягній
Я хочу наголосити, що на даному підприємстві дуже складна
Сергій Миколайович ситуація по підготовці до опалювального періоду. На
сьогоднішній день мережі не підготовлені. Якщо брати
повітряні мережі, то вони не утеплені і сьогодні дуже великі
втрати теплової енергії при транспортуванні теплової енергії
до мешканців міста. Також дуже нагальне питання стосовно
газових лічильників. Ми пам'ятаємо минулий рік, ми знаємо,
що у минулому році не були встановлені газові лічильники
своєчасно, що призвело до великих збитків і дуже великих
розтрат коштів даного підприємства. Ми сьогодні бачимо, які
маємо борги перед НАК "Нафтогаз" і ми розуміємо, що
сьогодні нам необхідно надавати з бюджету кошти, як
поворотну фінансову допомогу, для того, щоб дане
підприємство змогло сплатити за свої борги і відкрити
вентиль, і запустити котельні. Але ми розуміємо, що сьогодні,
якщо не буде вирішено до початку опалювального періоду
питання стосовно газових лічильників, то також газове
господарство буде нараховувати кошти за отриманий газ у
відповідності до нормативів, що значно в двічі або в тричі
перевищує фактичне споживання газу. Тому хочу звернути
увагу депутатського корпусу, а також керівництво і їх
профільних заступників міської ради стосовно цього питання,
і взяти під особистий контроль виконання встановлення
даних лічильників.
Омельченко
Коли я на минулому пленарному засіданні надавав
Тарас Павлович
пропозицію щодо організації комісій, підкомісій депутатських
для перевірки підприємств по підготовці до опалювального
сезону з метою контролю і допомоги, в тому числі нам, щодо
виявлення таких порушень. Я дякую депутату Тягнію і
депутату Гужві, які вчора особисто доповіли мені, як
заступнику міського голови, я не знав цієї проблеми, ця
проблема була прихована від мене керівництвом КП
"Теплогарант". Складається таке враження, що займаються на
всіх рівнях проблемою КП "Теплогарант", на рівні міста, на
рівні області, на рівні держави, але чомусь керівництво
комунального підприємства не в повній мірі займається
вирішенням питань і початком пуску газу.
Сизон
Питання до керівника. Чому питання щодо встановлення
Тетяна Анатоліївна лічильників замовчувалося до вчорашнього дня?
Андрійчук
Не замовчувалося. Процедура така, що ми звертаємося в
Костянтин
Сумигаз, щоб вони нам опломбували, установили в їх
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присутності, сфотографували і опломбували. Ця процедура
звичайно займає тиждень після звернення. Звернення було у
понеділок, на наступному тижні вони нам опломбують. Це
звичайне робоче питання. Кожного року лічильники
знімаються на повірку і встановлюються перед опалювальним
сезоном.
Я розумію, що кожен рік є повірка лічильників, але в цьому
році особлива увага до КП "Теплогарант", до початку
опалювального періоду у нас залишилося 12 днів. А якщо
буде похолодання, то ми ще раніше повинні бути готові до
опалювального періоду. І на даний час, сьогодні 3 число і я
вчора вперше дізнаюсь, що у нас лічильники не встановлені.
Ви не зверталися за допомогою. Якщо потрібно було
вирішити негайні питання трамвайного управління, то
піднімалися всі, місто, область, допомагали всі і в даному
випадку, я 100% впевнена, що газове господарство пішло б
нам на зустріч і встановило ці лічильники ще б у понеділок чи
вівторок. Розумієте? Чому Ви замовчуєте такі питання?
Я не замовчую, це робочі питання.
А коли були повірені ці лічильники? Скільки часу пройшло?
Два тижні.
Що ви робили ці два тижні? Чому не зверталися до Сумигаз?
У мене питання до Артема Юрійовича і якщо є тут
представники газового господарства, то і до них. Ви, чи
управління, на опалювальні сезони 2016-2017, 2017-2018
років, хто приймав лічильники, були встановлені, якщо не
встановлені, то чому і які розрахунки були надані газовим
господарством для оплати газу? І хто контролював цю
ситуацію? Таке враження, щоб ми зрозуміли і населення теж
зрозуміло чому ми кажемо про лічильники. Тому що у
кожному будинку, якщо є лічильник, то оплата йде по
лічильнику, а якщо немає лічильника, то тут зовсім інші
тарифи, про що казав мій колега. Тому при умові 20 мега ват
котельної і тарифна політика через лічильник, це одна при
температурі +10 чи - 10, а по потужності зовсім інша. Тому я
хотів би почути кваліфіковану технічну відповідь із цього
питання.
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Якщо на момент опалювального сезону на якійсь із котелень
не буде встановлений газовий лічильник, то відповідно облік
буде здійснюватися по потужності котлів, які будуть
працювати до моменту встановлення лічильника.
Дайте конкретику по 2016, 2017 рокам. Це система була? І
тепер на 2018-2019 роки у мішках лежать ці лічильники і не
встановлені.
Я за два минулих опалювальних періоди не пам'ятаю, але в
минулому опалювальному періоді також, якщо я не
помиляюся, по двом чи по трьом котельням із затримкою в
два-три дні ставилися лічильники.
Я хочу щоб всі розуміли, що ця їх діяльність призвела до 50
млн.грн. заборгованості.
Була пропозиція Івана Миколайовича заслухати представника
газового господарства.
Справа в тому, що по потужності теплового котла враховано
лише в 2016-2017 опалювальних роках. Тоді КП
"Теплогарант" не вспів вчасно повірити десь 5 лічильників на
5 котельнях і за 6 чи 7 днів нараховувалося їм по потужності
теплового обладнання. В минулому сезоні вони встигли всі ці
питання вчасно вирішити і нараховувалося все по
лічильникам. Згідно чинного законодавства, якщо немає
лічильника газу на котельні, то нараховується по потужності
теплового обладнання.
В цьому році ви допоможете нам встановити лічильник?
Лічильники встановлює само підприємство, ми їх лише
пломбуємо і приймаємо в експлуатацію.
Питання до керівника. Чому лічильники досі лежать у
мішках?
В присутності Сумигаз здійснюється пломбування.
Артем Юрійович, візьміть це під свій особистий контроль.
Тарас Павлович...
На наступному тижні вони будуть встановлені.
Ми зараз проінформуємо обласний штаб по підготовці до
опалювального сезону, що така критична ситуація і будемо
спільно вирішувати питання.
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Тарас Павлович, Артем Юрійович, особисто відповідаєте за
те, щоб були встановлені лічильники і ми рахували облік газу
вже по лічильникам, коли розпочнемо опалювальний сезон.
У мене питання до управління економіки, Гапєєвої. Коли
передали повноваження НКРЄ на місця по тарифній політиці?
І хто до Вас звертався по тарифній політиці починаючи з
моменту, коли вам надали повноваження і чому не прийнято
рішення управлінням економіки по тарифній політиці
починаючи з минулого опалювального сезону, своєчасно не
прийнято рішення.
Повноваження по тарифній політиці, по теплопостачанню і по
водопостачанню були передані з травня минулого року. Всі
звернення, які надавалися підприємствами, які регулює міська
рада, виконавчий комітет є повноваження, розглядалися
вчасно, в терміни, які відповідають чинному законодавству.
Я не почув відверту розмову з цього питання.
Потрібно підняти
проаналізувати.

всі

ці

звернення

підприємств

і

Тому я і кажу, що давайте вести чесну розмову. А то одні
фахівці з КП "Теплогарант" кажуть, що ми давали
розрахунки, а нам тільки в березні затвердили новий тариф і
ми за це утримали 40 млн.грн. Тому шановні, давайте брати
відповідальність і казати хто повинен робити чи ні. Тому я
пропоную на даному етапі створити тимчасову контрольну
комісію із залученням спеціалістів виконавчого комітету
міської ради, перевірити роботу управління економіки з цього
питання і взагалі по тарифній політиці коли влада на місця
передала повноваження тарифної політики і рекомендувати
секретарю міської ради чи виконувачу обов'язків
відсторонити Гапєєву від виконання обов'язків начальника
управління. Поки не буде працювати і взагалі персональна її
відповідальність по цьому питанню. Склад тимчасової комісії,
хотілося б щоб очолив перший заступник міського голови,
спеціалісти за фахом і пропозиції від депутатського корпусу,
що бажають приймати участь в цьому питанні. Але це так
просто залишити не можна. Мова не йде про підвищення
тарифів, мова йде про складові тарифу, які були включені,
потім їх перебирали по невідомим причинам, це мається на
увазі штатний розпис і головне мене цікавить, що нас чекає у
наступний період, без подорожчання поки що газу, у
2018-2019 роках по всім напрямкам житлово-комунального
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господарства.
В продовження цієї теми я хотів би задати конкретне питання
керівнику КП "Теплогарант" і Гапєєвій. Першому: чи можете
Ви підтвердити факт звернення на виконком в плані зміни
тарифу?
І Ви, спеціаліст, який розглядає тарифи, чи підтверджуєте Ви,
що підприємство зверталося до вас із даною пропозицією по
зміні тарифу?
Всі звернення, які до міської ради, вони фіксуються у
загальному відділі і вся переписка ведеться в листуванні. І
відповідно треба просто детально розглянути, я не пам'ятаю
конкретних дат коли вони зверталися, десь півтора місяці
термін йде на оприлюднення тарифів на громадські
обговорення згідно чинного законодавства. Тому термін
сьогодні звернувся, а завтра тариф, такого не може бути
згідно чинного законодавства. Потрібно розглянути, тому що
нашої вини, з боку управління економіки і виконкому...
Людмила Анатоліївна, відповідайте по суті і коротко. Депутат
задав питання чи можете Ви підтвердити, що протягом
минулого опалювального сезону КП "Теплогарант" звертався
до вас і в який час це було.
Звичайно. Так. Я не пам'ятаю, але це потрібно підняти. Дайте
мені півгодини, ми піднімемо ці питання, якщо потрібно.
І знову питання. Які оклади були закладені в тарифі і які
оклади зараз у штатному розписі? На яку кількість штатних
одиниць розраховувався тариф і яка кількість штатних
одиниць зараз існує на підприємстві КП "Теплогарант"?
Там введені були в штатний розпис, коли затверджувались
тарифи, не було двох заступників і ще одна робітнича
професія, але вони надали пропозиції по скороченню цих
штатних одиниць.
Пропозиції вони надали на цьому тижні. Це окрема розмова.
Ми говоримо про те, що який тариф, які ставки і кількість
штатних одиниць.
Є така інформація і штатний розпис є в тарифах...
І питання до Вас, до управління економіки, чому ви не
відстежували невідповідність штатних одиниць, посадових
окладів і чому з Вашої такої мовчазної позиції відбувалася в
трамвайному управлінні така ситуація, зараз така сама
ситуація на КП "Теплогарант" і така сама ситуація в ЖЕКах?
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Ми піднімали питання перед керівництвом...
Дякую Людмила Анатоліївна. Ще питання є?
Ми переглядали штатні розписи, які надали нам за останні два
роки і я хотів повідомити, що на КП "Теплогарант" існувала
посада референт керівника.
Я фактично не почув відповіді на свої питання, саме
конкретно. Я зрозумів, що підприємство зверталося з
пропозицією переглянути тарифи на тепло.
Конкретні дати я Вам надам пізніше.
Конкретні дати Ви не називаєте. Які Ваші дії були? Дане
питання виносилось на засідання виконкому?
Виносилось.
Яке рішення було по цьому питанню?
Позитивне рішення. Переглянуті і прийняті тарифи. Вони
введені в дію з 17 квітня.
Так зі слів керівника тарифи не мінялися.
17 квітня, коли опалювальний сезон закінчується.
Коли вони подали, коли вони розрахували, тоді вони і були
подані.
Тоді я приєднуюся до пропозиції, які Іван Миколайович
висловив, тобто комісія повинна попрацювати і розібратися в
даному тарифі.
Олександр Олександрович! Тут така позиція була в
управлінні економіки, тобто спільно керівництво і КП
"Теплогарант" невчасно подало розрахунки, а управління
економіки не проконтролювало і із запізненням теж винесло
ці розрахунки на той новий тариф на виконком. Тому в
минулому опалювальному сезоні ми втратили 2-3 місяці і

працювали по заниженому тарифу.
Гапєєва
Я скажу, що згідно чинного законодавства розробником є
Людмила
підприємство і ініціатором є підприємство, не управління
Анатоліївна
економіки.
Сизон
Артем Юрійович, ми випустили із уваги таке важливе
Тетяна Анатоліївна питання, як освітлення під'їздів в мікрорайоні Житломасив.
Тягній
У мене ще питання стосовно КП "Теплогарант". На минулому
Сергій Миколайович пленарному засіданні мною піднімалося питання щодо
повітряної мережі транспортування теплової енергії по вулиці
Генерала Тхора від котельні по Червонозаводській. Ми з
колегою по комісії їздили на деякі проблемні котельні. Якщо
говорити про підготовку самих котелень до опалювального
періоду, то там ще більш менш ситуація нормальна, вона
підготовлена і так далі. Але, як мені пояснили, що на даній
мережі при транспортуванні за опалювальний період
втрачається коштів більше 1 млн.грн. Це опалюється 8 чи 9
будинків. Тому, у нас така мережа не одна у місті, їх більше
20. Тому хотілося б розуміти в якому стані інші мережі і
скільки коштів ми втрачаємо лише на транспортуванні?
Білоус
На нашій комісії постійно піднімалося це питання. Хочу
Інна Василівна
відмітити, що Артему Юрійовичу необхідно підняти
протоколи наших комісій, де це було зазначено і постійно
казали, що потрібно перевірити скільки у нас коштів
витрачається у повітря.
Сизон
Про це питання, Артем Юрійович, проінформуйте на
Тетяна Анатоліївна наступній комісії. А зараз про освітлення під'їздів по
Житломасиву.
Колесников
ЖРЕП "Житлосервіс". На початку цього тижня ПАТ
Артем Юрійович
"Сумиобленерго" наданий договір реструктуризації на суму
227 тис. 380 грн. Вчора керівник ЖРЕП "Житлосервіс"
підписав цей договір, передав в наш РЕМ, вчора йому
виписали рахунок на проплату. По усній інформації є
домовленість, що до кінця тижня повинні бути ці будинки
підключені.
Сизон
Артем Юрійович! Яка потрібна допомога, щоб освітлення у
Тетяна Анатоліївна під'їздах було раніше?
Колесников
Вчора почали і я думаю, що вони зацікавлені в тому, щоб все
Артем Юрійович
зробити якнайшвидше.
Сизон
Тобто можемо зараз сказати всім мешканцям, у яких відсутнє
Тетяна Анатоліївна освітлення, що до кінця цього тижня...
Колесников
До кінця цього тижня планується відновити освітлення в
Артем Юрійович
місцях загального користування по житловим будинкам, яке
обслуговує ЖРЕП "Житлосервіс".

Кирій
Олександр
Вікторович
Колесников
Артем Юрійович
Сизон
Тетяна Анатоліївна
Колесников
Артем Юрійович
Сизон
Тетяна Анатоліївна
Колесников
Артем Юрійович

Сизон
Тетяна Анатоліївна
Максименко
Олександр
Михайлович
Сизон
Тетяна Анатоліївна
Колесников
Артем Юрійович

Огрохін
Іван Миколайович

Колесников
Артем Юрійович

Планується чи буде зроблено?
Буде зроблено.
Відповідальність Ваша.
Добре.
І щодо заборгованості по КРЕП "Центральне" за
електроенергію. Яка там сума коштів на даний час?
Там, якщо я не помиляюсь, більше 200 тис.грн., але вони один
рахунок сплатили і Сумиобленерго надало КРЕП
"Центральне" договір реструктуризації на суму 139 тис. 427
грн. Але на даний момент по тій інформації, яка у мене є,
керівник ЖЕКу цей договір не підписав.
Олександр Михайлович! Чому не підписано договір?
Я сьогодні буду зустрічатися з керівництвом РЕМ і ми з цим
питанням будемо визначатися до кінця дня.
Боргу вже не один місяць. Це потрібно було не сьогодні, а
набагато раніше.
Що стосується водопостачання. КП ВУВКГ були виконані
заходи, які були передбачені рішенням виконкому, також
була здійснена перевірка, є акт, там зауважень по КП ВУВКГ
немає. Об'єкти освіти, культури також перевірялися, складені
акти, зауважень по цим об'єктам також немає. Там єдине
тільки, що вони не змогли виконати ті заходи, на які були
передбачені кошти з бюджету. Це заміна вікон в закладах, все
інше, повірка лічильників все вони виконали.
Я вже декілька разів піднімаю одне і теж питання. Це
стосується котельні лікарні. Маю інформацію в тому, що
комісія була присутня, котельня заварена і доступу до тієї
котельні немає. Я вважаю, що це підхід безгосподарний, щось
замовчується після того, як котельня введена в експлуатацію,
що там з обладнанням так і не зрозуміло. Скажіть, Ви, чи хто
розгляне це питання і надасть пропозиції. Чому обладнання
вартістю більше 3 млн.грн. простоює і немає перспективи
роботи?
До цієї котельні під'єднаний новий пологовий будинок з усіма
новими будівлями, які були збудовані. Передбачена її робота
на твердому паливі, передана була всім комплексом разом із

Огрохін
Іван Миколайович
Колесников
Артем Юрійович
Пащенко
Інна Олексіївна

Білоус
Інна Василівна

Сизон
Тетяна Анатоліївна

Білоус
Інна Василівна
Сизон
Тетяна Анатоліївна

пологовим будинком, після введення його в експлуатацію, до
центральної районної лікарні. На даний момент можна
розглядати роботу цієї котельні, як резервної на наших
об'єктах, але тоді не буде резервної котельні для пологового
будинку, у разі якщо буде якась екстрена ситуація з діючою
котельнею до якої підключений пологовий будинок. Тобто я
вважаю, що вона повинна залишитися як резервна.
Я хотів би конкретніше почути хто в останній раз був у тій
котельні? Ви особисто, чи КП "Теплогарант", чи головний
лікар, чи хто там був в останній раз? Що там в середині?
Котельня передана на баланс ЦРЛ. КП "Теплогарант" вона на
обслуговування не передана, на скільки я знаю.
На минулому тижні ми відвідували цю котельню, вона дійсно
запаяна, вона дійсно була передана на баланс ЦРЛ, але у
проектній документації ця котельня рахується за КП
"Теплогарант". Ця котельня не може використовуватися ЦРЛ
через те, що у центрі міста палити чи солому, чи дрова, чи ще
щось протипоказано. Ця котельна дуже легко демонтується і
її можна перенести десь на окраїну міста і використовувати
тим же КП "Теплогарант" на якісь інші мікрорайони. Вона
цілком нормальна, в хорошому стані, єдине що запаяна і
довгий час не використовується. Все це веде до зносу
дороговартісного обладнання і через те потрібно її задіяти у
якусь тепломережу міста однозначно.
Головним лікарем лікарні було зазначено, що вони хотіли
передати
дану
котельню
на
обслуговування
КП
"Теплогарант".
Вони
надали
пропозиції,
але КП
"Теплогарант" не надав документів потребуючих для
передачі. І в документах, хочу зазначити, що об’єктом
обслуговуючим дану котельню стоїть КП "Теплогарант".
Отже питання котельні відкрите. Тарас Павлович, це питання
стоїть у Вас на контролі.
Зараз підводимо підсумки.
Слово для інформації з даного питання надається голові
профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні.
На нашій комісії було розглянуто це питання, було
рекомендовано заслухати звіти всіх розпорядників по
теплозабезпеченню міста в опалювальний сезон і тоді вже на
розгляд сесії.
Зараз ставимо це рішення на голосування за основу, а поки ми
будемо приймати це рішення, начальник відділу
організаційної та кадрової роботи підготуйте ті рішення, які
були зараз зазначені депутатами щодо начальника управління

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Сизон Тетяна
Анатоліївна
Білоус
Інна Василівна
Омельченко
Тарас Павлович
Сизон
Тетяна Анатоліївна

Максименко
Олександр
Михайлович
Сизон
Тетяна Анатоліївна

Омельченко
Тарас Павлович
Сизон
Тетяна Анатоліївна

економіки і щодо керівників центрального ЖЕКу та КП
"Теплогарант". Це окреме рішення, яке ми потім поставимо в
порядок денний.
Ставлю даний проект рішення на голосування за основу.
Рішення, яке ми ставимо за основу було надано в матеріалах
сесії, потім ми ставимо правку комісії і приймаємо це рішення
в цілому. Два окремих рішення, які були запропоновані
депутатами, внесемо в порядок денний і проголосуємо їх
окремо. Голосуємо.
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про стан організації
підготовки
підприємств
житлово-комунального
господарства, промисловості, енергетики, транспорту та
об’єктів соціальної сфери міста до роботи в
осінньо-зимовий період 2018-2019 років.
Інна Василівна, озвучте правку.
Правки: підготувати два проекти рішення, що озвучила
Тетяна Анатоліївна і через деякий час знову заслухати звіт
всіх розпорядників комунальних закладів з приводу
забезпечення міста теплом до опалювального сезону.
Я пропоную підготувати проект рішення про створення
робочої групи та персональну відповідальність керівників і
потім вже по тексту.
Ставлю на голосування правку Тараса Павловича і Інни
Василівни, як одну правку: підготувати проекти рішення, які
були запропоновані депутатами щодо створення робочої
групи і заслухати про персональну відповідальність, і
заслухати на комісії ЖКГ через тиждень ще раз про стан
підготовки до опалювального періоду.
Голова комісії сказала свою правку, а Тарас Павлович свою. Я
хотів би кожну правку проголосувати окремо.
Є у нас дві пропозиції щодо правок. Ставлю на голосування
спочатку першу пропозицію, потім другу, в черзі
надходження.
Перша пропозиція Тараса Павловича і голови комісії, як одна
пропозиція, ставлю на голосування.
Я пропоную проголосувати за правку комісії, бо це правка
комісії, оформлена протоколом, а потім додати мою правку до
правки комісії по ЖКГ.
А потім проголосувати за ще одну правку, яку виніс
наступний депутат.

Білоус
Інна Василівна
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Сизон
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Тарас Павлович
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ВИРІШИЛИ:
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Іван Миколайович
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Олександрович
Сизон
Тетяна Анатоліївна
Огрохін
Іван Миколайович
Сизон
Тетяна Анатоліївна

Огрохін
Іван Миколайович
Сизон

Голосуємо за правку комісії. Інна Василівна, озвучте правку
комісії.
1.Винести додаткове рішення.
2.Через тиждень заслухати знову розпорядників коштів
комунальних закладів з приводу готовності до опалювального
сезону на комісії з питань ЖКГ.
Голосуємо за дану правку.
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена головою профільної
комісії Білоус І.В.
Наступне голосування за правку Тараса Павловича.
Я пропоную додати до правки комісії по ЖКГ такі слова:
підготувати проект рішення щодо створення робочої групи та
про персональну відповідальність керівників комунальних
підприємств і структурних підрозділів Конотопської міської
ради.
Ставлю дану правку на голосування.
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Омельченком Т.П.
Я не зрозумів. Я озвучував по Гапєєвій і можу ще раз
прочитати. Чому Ви не ставити цього питання на
голосування?
Я зрозумів, що пропозиція Тараса Павловича, за яку ми
проголосували, вона розуміє і те, що комісія буде приймати
рішення і по цим людям, але ці люди повинні працювати теж і
давати пояснення. Я так розумію.
Іван Миколайович, озвучте Вашу пропозицію і я поставлю її
на голосування.
Тетяна Анатоліївна! Я організаційно не зрозумів. Я зрозумів
так, що комісія запропонувала одну поправку, потім
прийняли одну комісію і другу. І ми доручили оргвідділу і
редакційній комісії підготувати організаційні і кадрові...
Рішення, які ми винесемо сьогодні, поставимо в порядок
денний і приймемо сьогодні. Одне рішення, яке я озвучила, це
рішення щодо керівників комунальних підприємств, а інше
рішення, була пропозиція щодо керівника структурного
підрозділу - начальника управління економіки.
Тоді я зрозумів, що ми йдемо далі по плану, повертаємося в
кінці сесії і заслуховуємо рішення.
Це було доручення начальнику відділу організаційної та

Тетяна Анатоліївна
Огрохін
Іван Миколайович
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

кадрової роботи міської ради.
Дякую.
Ставлю дане питання на голосування в цілому, прошу
голосувати.
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про стан організації
підготовки
підприємств
житлово-комунального
господарства, промисловості, енергетики, транспорту та
об’єктів соціальної сфери міста до роботи в
осінньо-зимовий період 2018-2019 років.
(Прийняте рішення додається).

2.Про надання поворотної фінансової допомоги КП «Теплогарант».
Сизон
Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник
Тетяна Анатоліївна фінансового управління Конотопської міської ради.
Кошевецька
Виходячи із результатів розгляду попереднього питання щодо
Валентина Павлівна опалювального сезону і з метою забезпечення своєчасного
опалювального сезону, отримано звернення від КП
"Теплогарант" про надання поворотної фінансової допомоги
для забезпечення сплати частини заборгованості за газ і
своєчасного початку опалювального сезону. З цією метою
підготовлено проект рішення про надання поворотної
фінансової допомоги КП "Теплогарант". Даний проект
рішення передбачає саме надання такої допомоги, доручення
фінансовому управлінню і ряд доручень для забезпечення
контролю за виконанням даного рішення і відповідно
забезпечення КП "Теплогарант" своїх зобов'язань. Ви маєте
проект рішення, ці додаткові пропозиції були опрацьовані на
погоджувальній раді, на зборах депутатів, в проекті рішення
доручення
надані
фінансовому
управлінню,
КП
"Теплогарант",
всім
розпорядникам
коштів
щодо
перерахування коштів на відповідні поточні рахунки зі
спеціальним режимом використання даних коштів,
управлінню економіки щодо виконання плану очікуваних
надходжень і контролю за надходженнями до КП
"Теплогарант", щодо перевірки відповідності окладів і оплати
праці у даному підприємстві фактичним видаткам по
затвердженим тарифам, і КП "Теплогарант" за забезпечення
розрахунків за спожиті енергоносії не менше ніж 100%, і
забезпечити виключно надходження коштів саме на ці
поточні рахунки, які відкриті зі спеціальним режимом
оподаткування в Ощадбанку, і відповідно забезпечення

відрахувань по відсоткам, які установлені по постановах.
Огрохін
В проекті рішення написані фінансовому управлінню міської
Іван Миколайович
ради певні процедурні питання. Вчора, коли я спілкувався з
Вами, то Ви сказали, що в уставі фінансового управління
немає такої відповідальності, що ми відповідаємо за
фінансовий стан комунальних підприємств, це їхня
відповідальність. Тому, якщо ми тут у проекті рішення
пишемо, що фінансовому управлінню передбачити для
перевірки стану додержання дисципліни і так далі. Питання
до Вас конкретно. Як Ви будете контролювати конкретно
гроші, які будуть надходити на рахунки комунального
підприємства і будуть йти на спеціальний рахунок, де ми
будемо бачити відсоток проплати за спожитий газ? Чи треба
вносити зміни до уставу чи положення про управління з
наданням таких повноважень? Тому, якщо підприємство само
по собі там буде рахувати гроші, а ми з бюджету даємо великі
гроші і не контролюємо, це не правильно. Роз'ясніть і щоб ми
зрозуміли
персональну
відповідальність
фінансового
управління.
Кошевецька
Щодо системи контролю по цьому питанню, який Ви
Валентина Павлівна порушили. Ми вже обдумали, опрацювали це питання і
розуміємо, як воно буде виконуватися. Саме це доручення тут
позначено в четвертому пункті щодо перевірки стану
додержання дисципліни проведення розрахунків за спожитий
газ. Кожного дня ми отримуватимо у підприємства суму
надходжень на всі рахунки, будемо тримати на контролі ті
постанови, які будуть виходити щодо відсотку відрахувань.
Тобто, щомісяця, 25 таких підприємств у нас
проінформувало, відбувається це зараз, щомісяця вони
отримують постанову про відсоток відрахувань по даному
підприємству. Тобто ми будемо бачити за даний період, який
діє відсоток відрахування і брати дані підприємства про
надходження на кожні рахунки і перевіряти відповідно
надходження коштів з цього поточного рахунку на рахунки,
чи це різниця, яка залишилася в розпорядженні підприємства
на його поточні рахунки, чи розрахунок за спожитий газ.
Таким
чином
здійснюватиметься
контроль.
Щодо
забезпечення поворотної допомоги, яка надійде, стояло
питання, що саме на газ вона піде, беремо на себе
відповідальність, ми вказали вже у самому порядку, що саме
це піде тільки на розрахунок за спожитий газ. Після
прийняття такого рішення буде укладений трьохсторонній
договір, це КП "Теплогарант", розпорядник коштів

житлово-комунальне господарство і фінансове управління. І
саме це перерахування буде у нас на контролі, що саме газ,
платіжні документи будуть нами контролюватися, конкретна
ситуація буде контролюватися.
Тягній
Ми говорили, що одним із механізмів контролю повинно бути
Сергій Миколайович те, що всі надходження, які ми надаємо, повинні надаватися
на
розрахунковий
рахунок
Ощадбанку,
який
використовується зі спеціальним режимом використання і
сплачується саме за газ.
Сизон
В рішенні прописано щодо Комунсервісу, який готує платіжні
Тетяна Анатоліївна документи і щодо КП "Теплогарант", це чітко прописано у
рішенні, написано на поточні рахунки зі спеціальним
режимом використання, це мається на увазі офіційна назва
саме цього рахунку.
Кошевецька
І третє, розпорядникам коштів, щоб саме на ці рахунки. Коли
Валентина Павлівна рахунок виставляє КП "Теплогарант" розпорядникам коштів,
тобто щоб не було зміни, щоб і з їхньої сторони ще був
контроль. Щоб тільки на поточні рахунки із спеціальним
режимом розподілу.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається голові
Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні.
Білоус
Комісія розглянула дане питання, просимо підтримати.
Інна Василівна
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається голові
Тетяна Анатоліївна бюджетної комісії Ульянченко Оксані Федорівні.
Ульянченко
Комісія розглянула дане питання, просимо підтримати.
Оксана Федорівна
Сизон
Ставлю на голосування дане питання в цілому, прошу
Тетяна Анатоліївна голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання поворотної
фінансової допомоги КП «Теплогарант».
(Прийняте рішення додається).
3.Про
затвердження
Статуту
житлового
ремонтно-експлуатаційного
підприємства «Житлосервіс».
Сизон
Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник
Тетяна Анатоліївна начальника управління житлово-комунального господарства
міської ради.
Колесников
Це стосується тієї суми коштів, яку ми пропонуємо надати їм
Артем Юрійович
на збільшення статутного капіталу для придбання рулонних
матеріалів і завершення 100% робіт по поточному ремонту
покрівель.

Сизон
Тетяна Анатоліївна
Колесников
Артем Юрійович
Сизон
Тетяна Анатоліївна
Колесников
Артем Юрійович
Сизон
Тетяна Анатоліївна
Колесников
Артем Юрійович
Огрохін
Іван Миколайович
Колесников
Артем Юрійович
Сизон
Тетяна Анатоліївна

Скажіть для мешканців міста, що це рішення підготовлено
для того, щоб надати двом ЖЕКам...
Це рішення підготовлено для того, щоб надати цьому ЖЕКу і
потім по ЖЕКу КРЕП "Центральне" таке саме рішення 60
тис.грн., щоб вони придбали матеріал і підготовили покрівлі
дахів до зимового періоду, щоб мешканцям на голову...
І за цей місяць, який залишився, встигли самі аварійні ділянки
зробити. Так?
Так. Відремонтувати, підготувати покрівлі будинків на 100%
до зимового періоду.
Це буде поточний ремонт, а не капітальний.
Поточний ремонт.
Я хотів би почути, бо зранку була інформація, що статут
ЖРЕП "Житлосервіс" знайшли, а по КРЕП "Центральне"
знайшли статут чи ні?
До 10 години знайшли.

Розуміючи, що таке буде, вчора було розпорядження
підготувати ще один статут на випадок, якщо підприємство
його не підготує.
Тягній
Я хочу наголосити на тому, що якщо ми надаємо
Сергій Миколайович комунальним підприємствам кошти для ведення їхньої
господарської діяльності, то ми розуміємо, що це дуже
соціальне питання, це підготовка до опалювального періоду,
але ми повинні розуміти, що це бюджетні кошти. Тому я
прошу УЖКГ все ж таки розробити механізм контролю за
використанням даних коштів і освоєння їх вчасно, щоб всі
кошти були освоєні, використані за призначенням, а нам
потім на комісії доповісти.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається голові
Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні.
Білоус
Комісія розглянула дане питання, просимо підтримати.
Інна Василівна
Сизон
Ставлю на голосування в цілому дане питання, прошу
Тетяна Анатоліївна голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту
житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства
«Житлосервіс».
(Прийняте рішення додається).

4.Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного
підприємства «Центральне».
Сизон
Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник
Тетяна Анатоліївна начальника управління житлово-комунального господарства
міської ради.
Колесников
Це аналогічне рішення, тільки сума 60 тис.грн.
Артем Юрійович
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається голові
Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні.
Білоус
Дане питання було розглянуто, просимо підтримати.
Інна Василівна
Сизон
Ставлю дане питання на голосування в цілому, прошу
Тетяна Анатоліївна голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту
комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства
«Центральне».
(Прийняте рішення додається).
5.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку
житлово-комунального господарства на 2017-2018 роки».
Сизон
Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник
Тетяна Анатоліївна начальника управління житлово-комунального господарства
міської ради.
Колесников
Даним проектом рішення в першому пункті ми передбачаємо,
Артем Юрійович
в програмі в цій, призначення на поповнення статутного
капіталу, те що в попередніх питаннях проголосувати 60
тис.грн. КРЕП "Центральне" і 40 тис.грн. ЖРЕП
"Житлосервіс". Другим пунктом додатково передбачаємо
кошти для проведення поточного ремонту мереж вуличного
освітлення в сумі 1 млн. 600 тис.грн. і додаток 2 викладаємо в
новій редакції, це той додаток, який стосується поточного
ремонту доріг міста 56 об'єктів. Загальна цифра як була так і
залишається 10 млн. 849 тис.грн., тут ми змінюємо
призначення, на тих вулицях на яких вже є виконання ми
зменшуємо призначення і переносимо на інші вулиці, на яких
ще роботи тривають.
Гланц
З приводу поточного ремонту доріг. Ви встигнете
Віталій Аркадійович використати кошти до кінця цього року?
Колесников
Ці кошти ми встигнемо використати до кінця жовтня.
Артем Юрійович
Огрохін
Приймаючи рішення, зміни до програми, ми певний час, який

Іван Миколайович

Колесников
Артем Юрійович

Сизон
Тетяна Анатоліївна
Білоус
Інна Василівна
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

у нас є по погоді і до кінця року перш за все ставимо завдання
по освоєнню коштів на дорогах 1, 2, 3 призначення, на
прибудинкових територіях, на тротуарах. Так я Вас зрозумів?
Якщо є інформація, то скажіть, що зроблено за останній
місяць і що ви плануєте до кінця року?
За останній місяць виконувалися роботи на вулиці Клубній,
вулиці Генерала Тхора, вулиці Батуринській, вулиці
Вирівській, вулиці Шевченка, вулиць Будівельників і
Металістів, на вулицях Професійній, 6-го Вересня і поки що
все. На даний момент тривають підготовчі роботи по вулицях
Ніжинській, 1-го Травня, Січових Стрільців, Красногірській і
сьогодні будуть також розпочаті роботи на вулицях
Ярмарковій, Олександрівській. Це підготовчі роботи,
фрезерування, а потім будемо укладати асфальтобетон. Це що
стосується поточного ремонту доріг. Всі ці 56 об’єктів, які
зазначені в другому додатку, до кінця жовтня плануємо
виконати в повному об'ємі. Кошти, які передбачені
програмою на прибудинкові території і тротуари, у нас є
окремий список і за цим списком будемо працювати.
Визначимося, підготуємо пропозиції, можливо на комісію
ЖКГ, яка буде. Погодимо з депутатами перелік і по ньому
будемо працювати.
Повідомив, що вулиця Пушкіна зроблена на суму 200 тис.грн. і
в цьому році більше зробити можливості немає.
Слово для інформації з даного питання надається голові
профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні.
Дане питання було розглянуто на комісії, просимо
підтримати.
Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому.
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до
Програми
реформування
та
розвитку
житлово-комунального господарства на 2017-2018 роки».
(Прийняте рішення додається).

6.Про внесення змін до комплексної Програми підвищення енергоефективності
у м.Конотоп на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від
25.08.2016 (7 скликання 16 сесія).
Сизон
Слово має Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник
Тетяна Анатоліївна управління економіки міської ради.
Гапєєва
Дане рішення було розглянуто на засіданні профільної комісії
Людмила
та на загальних зборах. Воно стосується внесення пункту

Анатоліївна

Сизон
Тетяна Анатоліївна
Ульянченко
Оксана Федорівна
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

щодо розробки енерго та екологоефективної схеми
теплопостачання міста Конотоп у 2018 році для того, щоб
управління ЖКГ мало можливість розпочати в даному
напрямку роботу.
Слово для інформації з даного питання надається голові
профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні.
Це питання розглядалося на профільній комісії, прошу
підтримати.
Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому.
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до
комплексної Програми підвищення енергоефективності
у м.Конотоп на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням
міської ради від 25.08.2016 (7 скликання 16 сесія).
(Прийняте рішення додається).

7.Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік.
Сизон
Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник
Тетяна Анатоліївна фінансового управління міської ради.
Кошевецька
В кінці 2017 року було внесено ряд змін у бюджет щодо
Валентина Павлівна прийняття, чи збільшення, чи зменшення трансфертів, які
були, які ми мали розпорядження від ОДА чи з державного
бюджету. Тобто саме ці зміни, інших змін не було
передбачено, прошу підтримати проект даного рішення.
Огрохін
Була остання фінансова перевірка міськвиконкому і
Іван Миколайович
структурних підрозділів. Потім ми чули таку інформацію, що
на виконкомі приймалися заходи і на сьогодні ми маємо
інформацію, що бюджетні втрати, певна цифра і вони
відшкодовані, і вже все вирішено. Проінформуйте з цього
питання.
Кошевецька
Є матеріали підготовлені, так в цілому сказати не можна, але
Валентина Павлівна я хочу сказати, що якщо брати по виконкому, то є одне
питання, яке не вирішене. Було питання відшкодування
вартості поставлених вікон по будівлі виконавчого комітету,
трішки більше 600 тис.грн. про повернення до державного
бюджету. Це питання, як таке, що тягне за собою саме
повернення коштів чи виконання. Це питання не виконано. І
невелика сума, приблизно 10, по освіті, не відшкодована по
виконавцям робіт. Тобто ці моменти не відшкодовані. Інші
питання, які були порушені, вони були розпорядниками
коштів усунуті і прийняті аудиторською службою, як такі, що
виконані.

Огрохін
Іван Миколайович

Я хотів би зауважити, я проголосую за бюджет 2017 року, при
умові того, що які питання були аудиторською службою
відображені, вони не мають тут до цього відношення, воно
окремо.
Кошевецька
Не мають відношення. Всі питання, ті які сказала не усунуті,
Валентина Павлівна але усунення потребує якихось певних дій, ці два порушення,
які я сказала не усунуті, потребують певних дій. А що
стосується самого бюджету, питання не було і порушень не
усунутих тут немає.
Сизон
Щоб було зрозуміло для присутніх. Зміни в бюджеті
Тетяна Анатоліївна стосуються тільки отримання субвенції, тим самим це
збільшення доходів міського бюджету. Все. Витратна частина
зафіксована, яка вона була, така вона стала і залишилася. Це
кошти, які надходили до нашого міста з інших джерел
фінансування - область і держава.
Кошевецька
Так.
Валентина Павлівна
Огрохін
Я хотів би почути від керівника фінансового управління, що
Іван Миколайович
ми приймаючи рішення за 2017 рік воно не має відношення
до тієї перевірки і не затверджуємо ті заходи, які приймав
виконком чи рада минула і не відповідальна за ті питання, не
приймаємо на себе цю відповідальність.
Кошевецька
Ні, не приймаємо, рішення щодо аудиту воно не пов'язано
Валентина Павлівна саме із затвердженням показників, які йдуть по бюджету. Так,
не пов'язане.
Омельченко
Тетяна Анатоліївна, я зрозумів, що хоче Іван Миколайович.
Тарас Павлович
Тобто, відповідь начальника фінансового управління і це
доручення відділу організаційної та кадрової роботи, повинна
бути відображена в протоколі сесії.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається голові
Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні.
Ульянченко
Дане питання комісія розглядала, пропозиції тоді не
Оксана Федорівна
надходили, прошу підтримати даний проект рішення.
Сизон
Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому.
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до
міського бюджету на 2017 рік.
(Прийняте рішення додається).
8.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік.
Сизон
Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник
Тетяна Анатоліївна фінансового управління міської ради.

Кошевецька
Дане рішення передбачає затвердження звіту як
Валентина Павлівна казначейського, було зауваження на погоджувальній раді
зазначити саме це. Це зазначено в рішенні. І вільний
залишок із загального фонду, який склався на 1 січня, теж
зазначено в даному рішенні. Прошу затвердити проект даного
рішення.
Сизон
Для того, щоб надати поворотну матеріальну допомогу
Тетяна Анатоліївна комунальному підприємству КП "Теплогарант", для того щоб
надати допомогу ЖЕКам, для того щоб відремонтувати
прибудинкові території і тротуари саме в цьому році, нам
потрібно затвердити звіт казначейський, де цифри вже сталі,
не вносячи ніяких змін в ці цифри, для того, щоб мати суму
вільного залишку.
Огрохін
Озвучте, що це за вільний залишок і скільки там коштів, по
Іван Миколайович
яким напрямкам на 01.01.2018.
Кошевецька
На 01.01.2018 вільний залишок загального фонду складає 71
Валентина Павлівна млн. 789 тис. 817 грн. Цей вільний залишок вказаний в
даному рішенні, я надавала вам матеріали який вільний
залишок склався на 1 січня, тут вільний залишок вказаний за
мінусом оборотного касового розрахунку, який ми прийняли,
тобто відмінусували 50 тис.грн. для оборотного касового,
готівки, це обов'язкова умова, ми її прийняли і зазначили цей
залишок. Тобто цей залишок є на рахунках, його можливо
використовувати, а можливо він буде як резерв для
подальших дій використання на розвиток міста, чи на
утримання чогось.
Крім залишку загального фонду є залишки по інших окремих
фондах. Це спеціальні фонди. Бюджет розвитку 598 тис.грн.,
охорона навколишнього середовища 514 тис.грн., код
відшкодування
втрати
сільськогосподарського
та
лісогосподарського виробництва 305 тис.грн., код транспорту
897 грн. і цільовий фонд 79 всього, інші заходи 72 і на
розвиток транспортної мережі 7 тис.грн. Це я назвала інші
коди спеціального фонду. Тобто ці кошти можуть
використовуватися по положенню про використання цих
коштів.
Крім того ми маємо кошти у валюті, які на 1 січня
відповідають 8 млн. 900 тис. Ці кошти зараз знаходяться на
валютних рахунках, вони можуть використовуватися в
залежності від курсу валют, тоді коли будуть вони направлені
саме на ці об'єкти. Це кошти Європейського фонду на проект
по дитячому садочку «Ялинка» і по гімназії. Тобто, якщо буде
вирішено питання продовження роботи цих об'єктів, ці кошти

можуть використовуватися.
Я хочу уточнити. 8 млн. це в гривнях?

Завгородній
Сергій Іванович
Кошевецька
Так, в гривнях, фіксувалося на ту дату, який був курс. Зараз
Валентина Павлівна вона буде трішки іншою, трішки більшою, конвертується у
той період, коли йде проплата. Тобто, коли виконані роботи,
подані рахунки, тоді йде конвертація валюти.
Сизон
Хочу зазначити, що депутатським корпусом прийняте
Тетяна Анатоліївна рішення більше не використовувати фонд вільного залишку.
Тобто, саме стояла умова підготовки міста до опалювального
сезону, до зими, дороги і на цьому поставити крапку, зберегти
ці кошти для міста, для того, щоб у 2019 році можна було
створювати інші умови проживання у нашому місті.
Слово для інформації з даного питання надається голові
профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні.
Ульянченко
Дане питання розглядалося на комісії, пропозиції враховані,
Оксана Федорівна
прошу підтримати даний проект рішення.
Сизон
Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому.
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету за 2017 рік.
(Прийняте рішення додається).
9.Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік.
Сизон
Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник
Тетяна Анатоліївна фінансового управління міської ради.
Кошевецька
Даний проект рішення передбачає зміни до міського бюджету
Валентина Павлівна в частині тих програм, які були прийняті раніше, на
попередній сесії, програма правопорядок, розвиток ЖКГ і ті
зміни, які зараз в попередньому рішенні по змінам до
програми ЖКГ. Тобто рішення передбачає ці зміни. Дані
напрямки роботи і дані зміни були опрацьовані на
погоджувальній раді, на комісії. Теж передбачає цей проект
рішення надання поворотної допомоги КП "Теплогарант", про
яку прийнято у попередньому рішенні. Передбачає надання
субвенції відповідно бюджету села Підлипне, виділення
коштів на попередні рішення про внесення змін до статутів
КРЕП "Центральне" та ЖРЕП "Житлосервіс", деякий
перерозподіл по невикористанню коштів і направлення його
на поточні роботи по благоустрою, виділення коштів на
футбольне поле, як співфінансування 50% по вулиці
Успенсько-Троїцькій, 61 і перерозподіл по відділу освіти

Сизон
Тетяна Анатоліївна
Ульянченко
Оксана Федорівна
Сизон
Тетяна Анатоліївна

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

деяких сум...
Слово для інформації з даного питання надається голові
профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні.
Питання розглядалося на профільних комісіях, прошу
підтримати даний проект рішення з урахуванням усіх правок,
пропозицій.
Була пропозиція від депутата Тягнія Сергія Миколайовича
щодо використання коштів за заявкою депутатів вже зразу
після прийняття цього рішення.
Ставлю це питання на голосування зауважуючи на те, що
зразу після прийняття цього рішення ті заявки, які були
подані депутатами, вони будуть враховані.
Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому.
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до
міського бюджету на 2018 рік.
(Прийняте рішення додається).

10.Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 «Про затвердження
програми економічного і соціального розвитку м.Конотопа на 2018 рік» (7
скликання, 26 сесія) .
Сизон
Слово має Гапєєва Людмила Анатоліївна, начальник
Тетяна Анатоліївна управління економіки міської ради.
Гапєєва
Пропонується відповідно до узгоджених пропозицій до
Людмила
бюджету внести зміни до програми соціально-економічного
Анатоліївна
розвитку в частині додаток1, додаток 2.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається голові
Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні.
Ульянченко
Прошу підтримати даний проект рішення.
Оксана Федорівна
Сизон
Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому.
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до
рішення міської ради від 28.08.2018 «Про затвердження
програми економічного і соціального розвитку
м.Конотопа на 2018 рік» (7 скликання, 26 сесія) .
(Прийняте рішення додається).
11.Про план роботи міської ради на четвертий квартал 2018 року.
Сизон
Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу
Тетяна Анатоліївна організаційної та кадрової роботи міської ради.
Яременко
План підготовлений з урахуванням пропозицій депутатського

Наталія Анатоліївна корпусу, розглянутий на постійних та профільних комісіях,
прошу підтримати даний проект рішення.
Сизон
До даного проекту рішення врахована правка депутата Бібика,
Тетяна Анатоліївна більше правок не надходило.
Слово для інформації з даного питання надається заступнику
голови профільної постійної комісії Гланцу Віталію
Аркадійовичу.
Гланц
Дане питання розглянуто на комісії, прошу підтримати.
Віталій Аркадійович
Сизон
Дане питання ставиться на голосування в цілому, прошу
Тетяна Анатоліївна голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про план роботи міської
ради на четвертий квартал 2018 року.
(Прийняте рішення додається).
Сизон
Тетяна Анатоліївна

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Ставлю пропозицію оголосити перерву на 10 хвилин,
ознайомитися із рішеннями, які підготував відділ
організаційної та кадрової роботи.
Ставлю мою пропозицію про перерву не виходячи із сесійної
зали на 10 хвилин для роботи в комісіях.
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Перерва 10 хвилин.
ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ:
Шановні депутати! прошу зайняти місця в сесійній залі.

Сизон
Тетяна Анатоліївна
16.Повернення до порядку денного.
Сизон
Для продовження роботи пленарного засідання нам потрібно
Тетяна Анатоліївна повернутися до порядку денного.
Ставлю на голосування питання повернення до порядку
денного.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 24, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Повернення до порядку денного.
17.Зняти з розгляду питання "Про внесення змін до рішення міської ради від
30.12.2010 (6 скликання 3 сесія) "Про затвердження порядку і нормативу
відрахування комунальними підприємствами до загального фонду міського
бюджету частини чистого прибутку (доходу).
Сизон
На минулому пленарному засіданні до порядку денного було
Тетяна Анатоліївна внесено питання "Про внесення змін до рішення міської ради
"Про затвердження порядку і нормативу відрахування
комунальними підприємствами до загального фонду міського
бюджету частини чистого прибутку". Оскільки це рішення

було перенесено, потім опрацьовано і немає в ньому
необхідності, ставлю пропозицію зняти його з порядку
денного.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 25, Проти – 1, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Зняти з розгляду питання "Про внесення
змін до рішення міської ради від 30.12.2010 (6 скликання
3 сесія) "Про затвердження порядку і нормативу
відрахування
комунальними
підприємствами
до
загального фонду міського бюджету частини чистого
прибутку (доходу).
18.Включення до порядку денного питань "Про створення робочої групи та
персональну відповідальність керівників підприємств" та "Про проведення
службового розслідування".
Сизон
Пропоную включити до порядку денного питання "Про
Тетяна Анатоліївна створення робочої групи та персональну відповідальність
керівників підприємств" та питання "Про проведення
службового розслідування". Пропоную включити ці два
питання до порядку денного, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 23, Проти – 0, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Включення до порядку денного питань
"Про створення робочої групи та персональну
відповідальність керівників підприємств" та "Про
проведення службового розслідування".
19.Затвердження порядку денного.
Сизон
Голосуємо за порядок денний в цілому.
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 24, Проти – 0, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Затвердження порядку
денного.
12.Про створення робочої групи та персональну відповідальність керівників
підприємств.
Сизон
Даний проект рішення розроблений за рекомендаціями
Тетяна Анатоліївна депутатського корпусу.
Слово для інформації з даного питання надається заступнику
голови профільної постійної комісії Гланцу Віталію
Аркадійовичу.
Тягній
Запропонував після кожного голосування трішки чекати, щоб
Сергій Миколайович було видно поіменне голосування по кожному депутату.
Гланц
Цей проект рішення ми розглядали на постійній профільній
Віталій Аркадійович комісії, прошу підтримати.
Сизон
Ставлю дане питання на голосування в цілому, але перед тим
Тетяна Анатоліївна прошу кожного депутата, який включений до складу комісії

Омельченко
Тарас Павлович
Демеха
Наталія Іванівна
Льовшин
Наталя
Олександрівна
Білоус
Інна Василівна
Ульянченко
Оксана Федорівна
Гричановський
Анатолій
Миколайович
Завгородній
Сергій Іванович
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

оголосити про конфлікт інтересів.
Оголошую про конфлікт інтересів.
Оголошую про конфлікт інтересів.
Конфлікт інтересів.
Конфлікт інтересів.
Конфлікт інтересів.
Оголошую про конфлікт інтересів.
Конфлікт інтересів.
Переходимо до голосування.
За – 23, Проти – 0, Утрим. – 2.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про створення робочої групи
та персональну відповідальність керівників підприємств.
(Прийняте рішення додається).

13.Про проведення службового розслідування.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається заступнику
Тетяна Анатоліївна голови профільної постійної комісії Гланцу Віталію
Аркадійовичу.
Гланц
Це питання розглядалося на постійній профільній комісії,
Віталій Аркадійович прошу підтримати.
Сизон
Правка земельної комісії.
Тетяна Анатоліївна
Демеха
На земельній комісії заслухали правку Пащенко Інни
Наталія Іванівна
Олексіївни і просимо внести її в склад тимчасової
контрольної комісії з проведення службового розслідування
щодо Гапєєвої Л.А., як профільного заступника.
Сизон
Це була технічна помилка, правка доцільна. Прошу депутатів,
Тетяна Анатоліївна які входять до складу тимчасової контрольної комісії
оголосити про конфлікт інтересів.
Омельченко
Оголошую про конфлікт інтересів.
Тарас Павлович
Демеха
Оголошую про конфлікт інтересів.
Наталія Іванівна

Льовшин
Наталя
Олександрівна
Білоус
Інна Василівна
Ульянченко
Оксана Федорівна
Пащенко
Інна Олексіївна
Гричановський
Анатолій
Миколайович
Завгородній
Сергій Іванович
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Конфлікт інтересів.
Конфлікт інтересів.
Конфлікт інтересів.
Конфлікт інтересів.
Конфлікт інтересів.
Конфлікт інтересів.
Ставлю на голосування за основу.
За – 25, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про проведення
службового розслідування.
Ставлю на голосування правку земельної комісії.
За – 25, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Демехою Н.І.
Ставлю на голосування дане питання в цілому.

За – 25, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про проведення службового
розслідування.
(Прийняте рішення додається).
Сизон
Шановні депутати! На сьогоднішньому засіданні прийняті
Тетяна Анатоліївна дуже важливі рішення для нашого міста. Цими рішеннями
надаємо можливість місту включитися до опалювального
сезону, підготувати дахи в будинках, дороги, тротуари та
прибудинкові території. Дякую всім за роботу.
14.Про проведення наступної чергової сесії міської ради 25 жовтня 2018 року о
10.00.
Сизон
Наступну чергову сесію міської ради пропоную провести 25
Тетяна Анатоліївна жовтня 2018 року о 10 годині. Прошу поставити це питання
на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Про проведення наступної чергової сесії
міської ради 25 жовтня 2018 року о 10.00
Сизон
Оголошення Максименка Олександра Михайловича.

Тетяна Анатоліївна
Максименко
Олександр
Михайлович
Ульянченко
Оксана Федорівна
Гланц Віталій
Аркадійович
Сизон
Тетяна Анатоліївна
Максименко
Олександр
Михайлович

Оголошу свою заяву. Голові фракції ВО "Свобода" Клименку
Івану Григоровичу від депутата фракції ВО "Свобода"
Максименка Олександра Михайловича. Заява. Прошу
виключити мене зі складу депутатської фракції ВО "Свобода"
з особистих підстав. 03.10.2018 року. Мій особистий підпис.
Я хочу звернутися до заступника регламентної комісії Гланца
Віталія Аркадійовича. Чи подавалося Іваном Григоровичем
Клименко письмове звернення, що він являється голові
фракції ВО "Свобода"?
Такого подання не подавалося.
Не подавалася. тобто Ваша заява написана не на ту людину на
скільки я зараз розумію. Технічна помилка.
Чому я написав саме на Клименка. На тій сесії, публічно, ви
пам’ятаєте, коли біля того мікрофону стояла Багрянцева, вона
доповіла, що на сьогоднішній день вже являється Іван
Клименко.
Заява є, заява прийнята, зрозуміло, що до комісії міської ради
такої заяви не надходило щодо зміни керівника.
Перепишемо.

Сизон
Тетяна Анатоліївна
Максименко
Олександр
Михайлович
15.Закриття 28 сесії міської ради.
Сизон
Всі питання порядку денного вичерпані, прошу вас
Тетяна Анатоліївна проголосувати за закриття сесії.
Слово Омельченку Тарасу Павловичу.
Омельченко
Я вважаю, що це була технічна помилка депутата Максименка
Тарас Павлович
і головуючий може, якщо він звернеться, оголосити про його
вихід.
Ульянченко
Я вважаю, що це наше внутрішнє, ми розберемося самі і на
Оксана Федорівна
наступній сесії Максименко оголосить.
Сизон
Залишимо це питання Оксані Федорівні Ульянченко, оскільки
Тетяна Анатоліївна вона голова фракції.
Зараз прошу депутатський корпус проголосувати за закриття
сесії, оскільки всі питання порядку денного вичерпані.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Закриття 28 сесії міської ради
Сизон
Дякую всім за роботу. На цьому сесія оголошується
Тетяна Анатоліївна
закритою.
Виконується Державний Гімн України.
Секретар міської ради
Т.А.Сизон

