УКРАЇНА
Конотопська міська рада
ПРОТОКОЛ
28 сесія міської ради, 27.09.2018
м.Конотоп
від 27.09.2018, 10:00
Усього депутатів:
Присутні на сесії:
Запрошених:
Сизон
Тетяна Анатоліївна

Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Сизон
Тетяна Анатоліївна

36
31 (список додається)
(список додається)
Шановні депутати! Прошу зареєструватися в електронній
системі голосування "ВІЧЕ" вставивши електронну картку в
пульт для голосування.
Прошу провести реєстрацію.
Процедура реєстрації
На сесії зареєструвалося 30 депутатів, сесія повноважна.
Хто за те, щоб розпочати сесію, прошу голосувати.
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Початок сесії.
За 29, один не голосував. Сесія оголошується відкритою.

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; Лопаткін
Сергій Юрійович, начальник Конотопського відділу
управління СБУ по Сумській області. Також на сесії
присутні депутати обласної ради 7 скликання Сердюк Олена
Борисівна та Биркун Микола Борисович. Присутні
керівники управлінь і відділів Конотопської міської ради.
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ПРОПОЗИЦІЇ
до порядку денного 28 сесії міської ради 7 скликання
27 вересня 2018 року
№
з/ч
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Назва рішення
Про внесення змін до складу постійних комісій Конотопської міської ради 7
скликання
Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації
Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам
господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією
Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з
виготовленою землевпорядною документацією
Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії
договорів оренди землі
Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому «Про
приватизацію земельних ділянок»
Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені на
земельні торги
Про продовження терміну дії договорів позички (безоплатного користування)
майна
Про прийняття до комунальної власності та передачу на обслуговування
Конотопському відділенню ПАТ «Сумигаз» газопроводів
Про затвердження Положення про відділ комунального майна Конотопської
міської ради Сумської області у новій редакції
Про придбання у власність територіальної громади м.Конотоп квартири №7
по вул..Цілинній, 12
Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту
населення на 2017-2021 роки
Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових
категорій населення м.Конотоп на 2018 рік
Про надання матеріальної допомоги
Про погодження меж державної установи «Конотопський виправний центр
(№130)»
Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на
2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7
скликання 9 сесія)
Про внесення змін до Програми реформування та розвитку
житлово-комунального господарства на 2017-2018 роки
Про стан організації підготовки підприємств житлово-комунального
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

№
з/ч
0.1
0.2
1
2
3
4
5
6
7

господарства, промисловості, енергетики, транспорту та об’єктів соціальної
сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років
Про затвердження Порядку розгляду електронних петицій у Конотопській
міській раді
Про встановлення надбавки
Про присвоєння рангу Сизон Т.А.
Про надання повноважень на здійснення представництва
Про фінансовий аудит комунальних підприємств
Про реорганізацію (перетворення) комунального закладу Конотопської
міської ради «Конотопська міська лікарня» в комунальне некомерційне
підприємство Конотопської міської ради «Конотопська міська лікарня»
Про реорганізацію (перетворення) комунального Закладу Конотопської
міської ради «Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка
Михайла Давидова » в комунальне некомерційне підприємство Конотопської
міської ради «Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка
Михайла Давидова»
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)» (з внесеними змінами)
Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік

Питання порядку денного відповідно до системи електронного
голосування ВІЧЕ
Затвердження редакційної комісії
Затвердження порядку денного
Про внесення змін до складу постійних комісій Конотопської міської ради
7 скликання
Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації
Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам
господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією
Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно
з виготовленою землевпорядною документацією
Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії
договорів оренди землі
Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому
«Про приватизацію земельних ділянок»
Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути
виставлені на земельні торги
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8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

19
20
21
22
23
24

25

26

Про продовження терміну дії договорів позички (безоплатного
користування) майна
Про прийняття до комунальної власності та передачу на обслуговування
Конотопському відділенню ПАТ «Сумигаз» газопроводів
Про затвердження Положення про відділ комунального майна
Конотопської міської ради Сумської області у новій редакції
Про придбання у власність територіальної громади м.Конотоп квартири
№7 по вул..Цілинній, 12
Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту
населення на 2017-2021 роки
Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових
категорій населення м.Конотоп на 2018 рік
Про надання матеріальної допомоги
Про погодження меж державної установи «Конотопський виправний
центр (№130)»
Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на
2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7
скликання 9 сесія)
Про внесення змін до Програми реформування та розвитку
житлово-комунального господарства на 2017-2018 роки
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 затвердження Порядку розгляду електронних петицій у Конотопській
міській раді
Про встановлення надбавки
Про присвоєння рангу Сизон Т.А.
Про надання повноважень на здійснення представництва
Про фінансовий аудит комунальних підприємств
Про реорганізацію (перетворення) комунального закладу Конотопської
міської ради «Конотопська міська лікарня» в комунальне некомерційне
підприємство Конотопської міської ради «Конотопська міська лікарня»
Про реорганізацію (перетворення) комунального Закладу Конотопської
міської ради «Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка
Михайла Давидова » в комунальне некомерційне підприємство
Конотопської міської ради «Конотопська центральна районна лікарня ім.
академіка Михайла Давидова»
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
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27
29

прибутку (доходу)» (з внесеними змінами)
Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік
Проведення 2 пленарного засідання 3 жовтня 2018 року о 10.00

0.1.Затвердження редакційної комісії.
Сизон
Для подальшої роботи сесії нам необхідно вибрати редакційну
Тетяна Анатоліївна комісію. Є пропозиція обрати редакційну комісію у складі двох
депутатів. Заперечень немає? Немає.
Персонально:
Кравченко Дмитро Миколайович і Бібик
Віталій Володимирович.
Інші пропозиції будуть? Немає.
Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу
редакційної комісії? Прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Сизон Т.А.: Кравченко Д.М., Бібик В.В.
Сизон
Прошу обраних депутатів зайняти свої місця в редакційній
Тетяна Анатоліївна комісії.
0.2.Затвердження порядку денного.
Сизон
Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку
Тетяна Анатоліївна денного 28 сесії. Пропозиції щодо порядку денного, проекти
рішень вам роздані. Прошу вас затвердити пропозиції до
порядку денного, які затверджені погоджувальною радою, яка
відбулася вчора 26 вересня.
Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного 28
сесії, які вам надані, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного.
Сизон
Переходимо до порядку денного.
Тетяна Анатоліївна
Слово попрохав депутат міської ради Клименко І.Г., але у
зв’язку із тим, що він не зареєструвався в системі (не вставив
картку для голосування в пульт) мікрофон не працював.
Сизон
Іван Григорович, Ви навіть не зареєстровані в системі, тому
Тетяна Анатоліївна давайте перейдемо до порядку денного і будемо працювати,
або зареєструйтеся.
Клименко І.Г. не зареєструвався. Головуюча на сесії почала
розгляд порядку денного.
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1.Про внесення змін до складу постійних комісій Конотопської міської ради 7
скликання.
Сизон
Це питання розглядалося на комісіях, розглядалося на
Тетяна Анатоліївна погоджувальній раді, тож доводжу до вашого відома зміни в
постійних комісіях Конотопської міської ради 7 скликання:
1.Комісія з питань депутатської діяльності, етики, законності,
правопорядку, антикорупційної політики, врегулювання
конфлікту інтересів, демократичного цивільного контролю над
Воєнною організацією та правоохоронними органами,
взаємодії з органами самоорганізації населення:
голова комісії Бібик Віталій Володимирович,
члени комісії:
Багрянцева Олена Юріївна,
Гланц Віталій Аркадійович,
Гужва Сергій Вікторович,
Льовшин Наталя Олександрівна,
Талала Сергій Миколайович.
2.Комісія з питань економіки, планування бюджету, фінансів,
інвестиційної
та
інноваційної
політики,
соціально-економічного розвитку міста:
голова комісії Ульянченко Оксана Федорівна,
члени комісії:
Лиманчук Євгеній Володимирович,
Назаренко Ігор Михайлович ,
Огрохін Іван Миколайович,
Паламарчук Тамара Михайлівна,
Романенко Наталія Андріївна.
3.Комісія з питань промисловості, транспорту та зв'язку,
підприємництва, торгівлі та надання послуг:
голова комісії Завгородній Сергій Іванович,
члени комісії:
Дубовик Любов Іванівна,
Клименко Іван Григорович,
Кравченко Дмитро Миколайович,
Омельченко Тарас Павлович.
4.Комісія з питань житлово-комунального господарства,
комунальної власності, охорони навколишнього середовища:
голова комісії Білоус Інна Василівна,
члени комісії:
Кондратьєв Євген Олексійович,
Максименко Олександр Михайлович,
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Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Сахно Олександр Олександрович,
Тягній Сергій Миколайович,
Яременко Володимир Романович.
5.Комісія з питань освіти, культури, духовності, сім'ї та молоді,
фізичної культури та спорту, засобів масової інформації,
соціального захисту населення, праці, охорони здоров'я,
материнства і дитинства:
голова комісії Гричановський Анатолій Миколайович,
члени комісії:
Євсейчик Сергій Леонідович,
Кирій Олександр Вікторович,
Поляков Анатолій Миколайович,
Толордава Леван Гівієвич,
Юрченко Олександр Володимирович.
6.Комісія з питань архітектури, містобудування, земельних
відносин:
голова комісії Демеха Наталія Іванівна,
члени комісії:
Бейгул Ігор Станіславович,
Марченко Юрій Миколайович,
Могиленко Павло Арвитович,
Пащенко Інна Олексіївна,
Позовний Олександр Миколайович.
Шановні депутати! Перш ніж ми перейдемо до голосування,
кожен із вас повинен оголосити про конфлікт інтересів та
проголосувати. Прошу оголосити про конфлікт інтересів.
Всі присутні (зареєстровані) депутати оголосили в голос, по
черзі, що з даного питання мають конфлікт інтересів, окрім
секретаря міської ради Сизон Т.А., яка не входить до жодної
комісії (присутні 30 депутатів, список за результатами
голосування присутніх депутатів додається).
Ставлю дане питання на голосування.
Шановні депутати! Прошу проголосувати за даний проект
рішення.
За – 19, Проти – 0, Утрим. – 9.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до складу
постійних комісій Конотопської міської ради 7 скликання.
(Прийняте рішення додається).

2.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації.
Сизон
Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу
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Тетяна Анатоліївна
Дмитренко
Оксана Іванівна

Сизон
Тетяна Анатоліївна
Демеха
Наталія Іванівна
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Сизон
Тетяна Анатоліївна
Демеха
Наталія Іванівна

Сизон
Тетяна Анатоліївна
Кирій
Олександр
Вікторович

Сизон
Тетяна Анатоліївна
Кирій
Олександр

земельних ресурсів міської ради.
Даним проектом представлені клопотання для надання
дозволів і подальшого оформлення документації на земельні
ділянки. Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях
профільних
депутатських
зборів
та
на
засіданні
погоджувальної ради. За результатами профільної комісії
надійшла пропозиція пункт 5 перенести на доопрацювання.
Слово для інформації з даного питання надається секретарю
профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні.
Прошу підтримати даний проект з урахуванням змін.
Які будуть доповнення, пропозиції, зауваження?
Прошу поставити на голосування цей проект рішення за
основу, прошу голосувати.
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання дозволів на
розроблення землевпорядної документації.
Оголосіть правку комісії.
Правка є у протоколі, зараз я зачитаю. Був лист від ПАТ
"Сумигаз", повідомлення щодо знаходження Невського ринку і
на виконком в 2017 році теж був надісланий лист обласним
депутатам, де була надана відповідь, що ринок Невський не
відповідає правилам безпеки системи газопостачання України,
оскільки на даній ділянці знаходяться підземні мережі та
комунікації, та частина ділянки потрапляє в санітарну захисну
зону. Комісія хоче доопрацювати це питання і на наступне
пленарне засідання я думаю воно буде виноситись.
Хто за таку правку щодо винесення цього питання на наступне
пленарне засідання?
Справа в тому, що не зовсім зрозуміла правка, бо люди просять
просто поділ землі, а це питання по газу, це зовсім інше
питання, там нехай виясняють законно побудовано чи не
законно, але люди просять просто розподіл землі, вони платять
оренду, ринок працює, павільйони працюють, все там працює і
надходження до бюджету приходять. Чому не дати їм розподіл,
а потім зайнятися іншими питаннями, я не розумію.
Ваша пропозиція?
Проти цієї правки, правка не потрібна. Ставте на голосування.
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Вікторович
Сизон
Тетяна Анатоліївна
Демеха
Наталія Іванівна
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Є дві правки. Ставимо їх на голосування. Перша правка
Демехи Н.І. - питання поставити на доопрацювання і поставити
на розгляд на наступне пленарне засідання.
Я правильно сказала правку, Наталія Іванівна?
Так. У нас просто є рішення комісії, я ж не можу змінити
рішення комісії.
Голосуємо за цю правку.
За – 21, Проти – 1, Утрим. – 6.
ПРИЙНЯТИ - Демеха Н.І.: Правка озвучена Демехою Н.І.
Рішення прийнято, іншу правку вже не потрібно ставити на
голосування.
Голосуємо за дане питання в цілому, прошу голосувати.
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 1.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на
розроблення землевпорядної документації.
(Прийняте рішення додається).

3.Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам
господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією.
Сизон
Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу
Тетяна Анатоліївна земельних ресурсів міської ради.
Дмитренко
Проект даного рішення розглянутий на засіданнях профільних
Оксана Іванівна
комісій та на погоджувальній раді. Пропозицій та зауважень з
даного питання не було, прошу його підтримати і винести на
голосування.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається секретарю
Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні.
Демеха
Прошу підтримати дане питання.
Наталія Іванівна
Гланц
Я стосовно попереднього питання, з приводу депутатських
Віталій Аркадійович комісій, я, як голова комісії, мені повинні були надати слово, я
своє слово не сказав, прошу повернутися до того питання і
надати мені слово.
Сизон
Процедура порушена, я не надала слово голові комісії,
Тетяна Анатоліївна повертаємося до розгляду першого питання.
Обговорення в залі цього питання серед депутатів. Вирішили
проголосувати питання, що розглядається, а потім
повернутися.
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Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Сизон
Тетяна Анатоліївна

Ставлю на голосування дане питання в цілому, прошу
голосувати.
За – 30, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ,
надання земельних ділянок суб’єктам господарювання
згідно з виготовленою землевпорядною документацією.
(Прийняте рішення додається).
Запропонувала розглянути повний блок земельних питань, а
потім повернутися до розгляду першого питання. Заперечень
не було.

4.Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з
виготовленою землевпорядною документацією.
Сизон
Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу
Тетяна Анатоліївна земельних ресурсів міської ради.
Дмитренко
Даним проектом рішення затверджується документація під
Оксана Іванівна
присадибними земельними ділянками. В результаті розгляду
даного питання, яке було розглянуто на засіданнях профільних
комісій та узгоджувальній раді, просимо вас перенести пункт
2.2.10 до пункту 1 і стане пунктом 1.1.77 в тій самій редакції.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається секретарю
Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні.
Демеха
Прошу підтримати даний проект рішення і правку.
Наталія Іванівна
Сизон
Зауваження до цієї правки є? Прошу голосувати за основу.
Тетяна Анатоліївна
В системі ВІЧЕ відбувся технічний збій, на табло в залі не
виводилась інформація. Систему було перезавантажено,
проведено реєстрацію депутатів, роботу сесію було
продовжено за 3-4 хвилини.
Сизон
Повертаємося до голосування. Голосуємо дане питання за
Тетяна Анатоліївна основу, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження площ та
надання земельних ділянок громадянам згідно з
виготовленою землевпорядною документацією.
Сизон
Оксана Іванівна, оголосіть поправку.
Тетяна Анатоліївна
Дмитренко
Просимо пункт 2.2.10 перенести із загального пункту 2 та
Оксана Іванівна
внести його до пункту 1 і він стане пунктом 1.1.77 в тій самій
редакції.
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Сизон
Тетяна Анатоліївна
Дмитренко
Оксана Іванівна

Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

У зв’язку із чим?
Пункт 2.2.10 - це була передача земельної ділянки в оренду.
Надійшло клопотання від громадянина і він просить йому
надати не в оренду, а у власність. Це присадибна ділянка, він
має право, його вибір. У зав’язку з тим, що у нього терміново
даний будинок продається, він попросив поміняти право з
оренди на власність. Тому на сторінці 24, це пункт 2.2.10,
пропонуємо його включити до пункту 1 на сторінці 22, де він
стане пунктом 1.1.77.
Ставлю на голосування дану правку, прошу голосувати.
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Дмитренко О.І.: Правка озвучена
Дмитренко О.І.
Ставлю на голосування дане питання в цілому, прошу
голосувати.
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та
надання земельних ділянок громадянам згідно з
виготовленою землевпорядною документацією.
(Прийняте рішення додається).

5.Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії
договорів оренди землі.
Сизон
Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу
Тетяна Анатоліївна земельних ресурсів міської ради.
Дмитренко
Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях
Оксана Іванівна
профільних депутатських зборів та на погоджувальній раді. За
результатами профільної комісії надійшла пропозиція в
першому пункті термін оренди землі з трьох років змінити на
п'ять. Тобто слово три в першому пункті змінити на слово
п'ять. Це з метою в подальшому продовження договорів оренди
не на три роки, а на п'ять. Прошу підтримати дану правку і
проект, і винести на голосування.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається секретарю
Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні.
Демеха
Просимо підтримати проект рішення і правку.
Наталія Іванівна
Сизон
Ставлю на голосування проект рішення за основу, прошу
Тетяна Анатоліївна голосувати.
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Сизон
Тетяна Анатоліївна
Дмитренко
Оксана Іванівна
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про припинення прав на
земельні ділянки та продовження терміну дії договорів
оренди землі.
Прошу оголосити правку і депутатів проголосувати за правку.
В пункті 1 слово три змінити на слово п'ять.
Прошу проголосувати за правку.
За – 25, Проти – 0, Утрим. – 2.
ПРИЙНЯТИ - Дмитренко
Дмитренко О.І.
Голосуємо це питання в цілому.

О.І.:

Правка

озвучена

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення прав на
земельні ділянки та продовження терміну дії договорів
оренди землі.
(Прийняте рішення додається).

6.Про внесення змін до рішень виконкому, скасування рішень виконкому «Про
приватизацію земельних ділянок».
Сизон
Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу
Тетяна Анатоліївна земельних ресурсів міської ради.
Дмитренко
Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях
Оксана Іванівна
профільних депутатських зборів та на погоджувальній раді.
Пропозицій, зауважень з даного проекту рішення не
надходило, прошу його підтримати та винести на голосування.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається секретарю
Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні.
Демеха
Комісія розглянула даний проекти рішення та просить
Наталія Іванівна
підтримати.
Сизон
Прошу проголосувати це рішення в цілому.
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішень
виконкому, скасування рішень виконкому «Про
приватизацію земельних ділянок».
(Прийняте рішення додається).
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7.Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені на
земельні торги.
Сизон
Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу
Тетяна Анатоліївна земельних ресурсів міської ради.
Дмитренко
Даним проектом рішення пропонується включити до переліку
Оксана Іванівна
вільні земельні ділянки, які в подальшому будуть реалізовані
на земельних торгах у формі аукціону чи на правах оренди, чи
на правах власності. Даний проект рішення був розглянутий
на засіданнях профільних комісій та на погоджувальній раді.
За результатами профільної земельної комісії надійшла
пропозиція пункт 2 даного рішення з таблички виключити, а
саме, виключити земельну ділянку по вулиці Братів Лузанів,
район торгівельного центру "Пасаж".
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається секретарю
Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні.
Демеха
Комісія розглядала дане рішення. В депутатів було запитання
Наталія Іванівна
щодо пункту 2 і рішення комісії - перенести на наступну сесію.
Виключити цей пункт і перенести його, щоб доопрацювати.
Сизон
Ставлю на голосування це рішення за основу.
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження переліку
земельних ділянок, які можуть бути виставлені на
земельні торги.
Сизон
Будь ласка, оголосіть правку ще раз для редакційної комісії.
Тетяна Анатоліївна
Дмитренко
В пункті 1 представлена табличка з переліком земельних
Оксана Іванівна
ділянок. Виключити пункт 2 даної таблички.
Сизон
Хто за цю правку, прошу голосувати.
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 24, Проти – 0, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Дмитренко О.І.: виключити з таблиці
пункт 2.
Сизон
Прошу голосувати це рішення в цілому.
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження переліку
земельних ділянок, які можуть бути виставлені на
земельні торги.
(Прийняте рішення додається).
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Багрянцева О.Ю. оголосила із залу, що є повідомлення від
депутатів ВО "Свобода".
Сизон Т.А. повідомила, що згідно регламенту всі виступи після
закінчення сесії, після розгляду питань порядку денного.
8.Про продовження терміну дії договорів позички (безоплатного користування)
майна.
Білоус
Даний проект рішення обговорювався на профільних комісіях,
Інна Григорівна
на погоджувальній раді, зауважень та пропозицій не було,
прошу підтримати даний проект рішення.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається заступнику
Тетяна Анатоліївна голови профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні.
Білоус
Дане питання було розглянуто на комісії, зауважень немає.
Інна Василівна
Сизон
Ставлю на голосування рішення в цілому.
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження терміну дії
договорів позички (безоплатного користування) майна.
(Прийняте рішення додається).
9.Про прийняття до комунальної власності та передачу на обслуговування
Конотопському відділенню ПАТ «Сумигаз» газопроводів.
Сизон
Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу
Тетяна Анатоліївна комунального майна міської ради.
Білоус
Проект рішення обговорювався на профільних комісіях, на
Інна Григорівна
узгоджувальній раді, пропозицій, зауважень не було, прошу
проголосувати і підтримати.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається заступнику
Тетяна Анатоліївна голови профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні.
Білоус
На профільній комісії було розглянуто дане питання,
Інна Василівна
зауважень немає, просимо підтримати.
Сизон
Ставлю на голосування це рішення в цілому.
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про прийняття до
комунальної власності та передачу на обслуговування
Конотопському відділенню ПАТ «Сумигаз» газопроводів.
(Прийняте рішення додається).
10.Про затвердження Положення про відділ комунального майна Конотопської
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міської ради Сумської області у новій редакції.
Сизон
Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу
Тетяна Анатоліївна комунального майна міської ради.
Білоус
Даний проект рішення обговорювався на засіданні профільної
Інна Григорівна
комісії, обговорювався на узгоджувальній раді, пояснення
надані, пропозицій не було, прошу підтримати.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається заступнику
Тетяна Анатоліївна голови профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні.
Білоус
Дане питання було розглянуто на комісії, зауважень немає,
Інна Василівна
просимо підтримати.
Сизон
Ставлю на голосування це рішення в цілому, прошу
Тетяна Анатоліївна голосувати.
Голосування було запущено, але головуюча на засіданні Сизон
Т.А. зупинила голосування, оскільки у депутата Тягнія С.М.
було запитання (За – 13, Проти – 1, Утрим. – 0.).
Сизон
Слово надається Тягнію С.М.
Тетяна Анатоліївна
Тягній
Тягній Сергій, фракція "Батьківщина". Стосовно даного
Сергій Миколайович питання була правка від депутата Бібика В.В., стосовно пункту
термін завершення будівництва не 19 січня...
Білоус
Це не той проект рішення.
Інна Василівна
Тягній
Тоді немає питань.
Сергій Миколайович
Сизон
Повертаємося до голосування за дане питання.
Тетяна Анатоліївна Ставлю на голосування це питання в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Положення
про відділ комунального майна Конотопської міської ради
Сумської області у новій редакції.
(Прийняте рішення додається).
11.Про придбання у
по вул.Цілинній, 12.
Сизон
Тетяна Анатоліївна
Білоус
Інна Григорівна

власність територіальної громади м.Конотоп квартири №7
Слово має Білоус Інна Григорівна, начальник відділу
комунального майна міської ради.
Даний проект рішення обговорювався на профільних комісіях і
у даний проект рішення прошу внести правку в частині заміни
суб'єкта оцінювальної діяльності на ФОП Кухта В.Г., у зв’язку
із тим, що не всі документи суб'єкта оціночної діяльності були
подані на засідання комісії, невірні там заповнені заяви, тому
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Сизон
Тетяна Анатоліївна
Білоус
Інна Василівна
Сизон
Тетяна Анатоліївна
Білоус
Інна Василівна
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Сизон
Тетяна Анатоліївна
Білоус
Інна Григорівна
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

оцінка сама, вартісний показник, не змінився, але змінився сам
ФОП оцінювальної діяльності. Тому прошу внести зміни і
замінити ТОВ «Юриспруденція та консальдинг» на ФОП
Кухта В.Г. Проект і правка були обговорені на профільних
комісіях, зауважень, пропозицій не було, прошу підтримати
проект разом із цією правкою.
Слово для інформації з даного питання надається заступнику
голови профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні.
Проект рішення розглянуто на комісії, зауважень немає.
Просимо підтримати.
З правкою. Так?
Так.
Ставлю на голосування за основу даний проект рішення.
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про придбання у власність
територіальної громади м.Конотоп квартири №7 по
вул..Цілинній, 12.
Ставлю на голосування правку. Оголосіть правку для
редакційної комісії.
Правка вноситься у преамбулу до рішення, останні рядки
рішення, замінити слова суб'єкт оціночної діяльності ФОП
«Юриспруденція та консалтинг» на слова суб'єкт оціночної
діяльності ФОП Кухта В.Г.
Ставлю на голосування правку.
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Білоус І.Г.: Правка озвучена Білоус І.Г.
Ставлю на голосування це рішення в цілому.
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про придбання у власність
територіальної громади м.Конотоп квартири №7 по
вул.Цілинній, 12.
(Прийняте рішення додається).

12.Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту
населення на 2017-2021 роки.
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Сизон
Тетяна Анатоліївна
Розанова
Оксана Михайлівна

Сизон
Тетяна Анатоліївна
Гричановський
Анатолій
Миколайович
Білоус
Інна Василівна
Розанова
Оксана Михайлівна
Білоус
Інна Василівна
Розанова
Оксана Михайлівна
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник управління
соціального захисту населення Конотопської міської ради.
В даному проекті розширений перелік громадських
організацій, що фінансуються за рахунок даної програми,
внесено громадську організацію "Спілка ветеранів залізничних
військ міста Конотоп". Також внесено додатковий захід виплата компенсацій за встановлення пам’ятника та надгробка
двом сім'ям загиблих учасників АТО. Внесено фінансування
заходу "надання матеріальної допомоги за рахунок резервного
фонду на виконання виборчих програм та доручень виборців" і
зроблено перерозподіл коштів в межах програми. Проект
обговорювався на засіданнях депутатських комісій, прошу
підтримати.
Слово для інформації з даного питання надається голові
профільної постійної комісії Гричановському Анатолію
Миколайовичу.
Комісія просить підтримати даний проект рішення.
В таблиці "посилення соціального захисту окремих категорій
громадян" пунктом п'ятим визначено надання компенсаційних
виплат. Сума стоїть 260 тис.грн. Що це за сума, що вона в себе
включає?
260 тис.грн. - це компенсаційні виплати для проїзду інвалідів
війни, учасників бойових дій та особам з інвалідністю в
міжміському та міжобласному транспорті.
Це не пов'язана сума з виплатою компенсації дітям інвалідам,
що ми приймали?
Ні.
Ставлю проект рішення на голосування в цілому.
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до Міської
комплексної програми соціального захисту населення на
2017-2021 роки.
(Прийняте рішення додається).

13.Про внесення змін до Міської програми соціального захисту пільгових
категорій населення м.Конотоп на 2018 рік.
Сизон
Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник управління
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Тетяна Анатоліївна
Розанова
Оксана Михайлівна

Сизон
Тетяна Анатоліївна
Гричановський
Анатолій
Миколайович
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

соціального захисту населення Конотопської міської ради.
Даним проектом рішення сума виділена на пільговий проїзд
електротранспортом в місті Конотоп зменшена на 180 тис.грн.,
у зв’язку із простоєм трамваїв в червні і липні 2018 року
відповідно до розрахунків підприємства. Всі інші заходи в
програмі залишаються не змінними. Проект обговорювався на
засіданнях комісій, прошу підтримати.
Слово для інформації з даного питання надається голові
профільної постійної комісії Гричановському Анатолію
Миколайовичу.
Комісія просить підтримати даний проект рішення.
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу
голосувати.
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до Міської
програми соціального захисту пільгових категорій
населення м.Конотоп на 2018 рік.
(Прийняте рішення додається).

14.Про надання матеріальної допомоги.
Сизон
Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник управління
Тетяна Анатоліївна соціального захисту населення Конотопської міської ради.
Розанова
В даному проекті рішення надається матеріальна допомога
Оксана Михайлівна мешканцям міста. Сума, яка була надрукована у вас в
матеріалах складала 252,2 тис.грн., але на сьогоднішній день
сума збільшена і за попередніми, на початок сесії, складала 537
тис.грн., але і велика кількість звернень була ще і під час сесії.
Прошу проголосувати з урахуванням тих сум, які будуть
надані під час проведення сесії.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається голові
Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Гричановському Анатолію
Миколайовичу.
Гричановський
Комісія просить підтримати.
Анатолій
Миколайович
Розанова
З урахуванням нової суми.
Оксана Михайлівна
Сизон
Ставлю на голосування питання в цілому з урахуванням нової
Тетяна Анатоліївна суми.
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання матеріальної
допомоги.
(Прийняте рішення додається).

15.Про погодження меж державної установи «Конотопський виправний центр
(№130)».
Сизон
Слово має Мусієнко Сергій Володимирович, начальник відділу
Тетяна Анатоліївна з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення
та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської
міської ради.
Мусієнко
Даний проект рішення розглядався на засіданні профільної
Сергій
депутатської комісії та погоджувальної ради. За результатами
Володимирович
розгляду профільною комісією було внесено пропозицію пункт 1.2 доповнити словами, а саме: самовільне залишення
якої засудженими заборонено. Прошу внести з урахуванням
поправок на голосування.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається голові
Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Гланцу Віталію Аркадійовичу.
Гланц
Це питання розглядалося на профільній постійній комісії, були
Віталій Аркадійович зауваження та пропозиції. Я так зрозумів зміни Ви зробите?
Мусієнко
Пункт 1.2, була пропозиція членів профільної комісії, а саме
Сергій
словами
«самовільне
залишення
якої
засудженими
Володимирович
заборонено».
Гланц
Так. І там була моя окрема думка з приводу цих меж і так далі.
Віталій Аркадійович На даній ділянці міста дуже багато навчальних закладів і я
пропонував взагалі, щоб без конвою засуджені не ходили по
цій території, але якщо там все по Закону, то добре, я не
заперечую.
Сизон
Ставлю на голосування це питання за основу.
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про погодження меж
державної установи «Конотопський виправний центр
(№130)».
Сизон
Сергій Володимирович, оголосіть правку для комісії.
Тетяна Анатоліївна
Мусієнко
Пункт 1.2. буде викладено в такій редакції: встановити межу
Сергій
державної установи "Конотопський виправний центр (№130)"
Володимирович
самовільне залишення якої засудженим заборонено в межах
м.Конотоп від основної огорожі установи згідно схеми
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Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

(додаток №2).
Ставлю на голосування правку.
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Мусієнко С.В.: Правка озвучена Мусієнком
С.В.
Ставлю на голосування в цілому.
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про погодження меж
державної установи «Конотопський виправний центр
(№130)».
(Прийняте рішення додається).

16.Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на
2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7
скликання 9 сесія).
Сизон
Слово має Мусієнко Сергій Володимирович, начальник відділу
Тетяна Анатоліївна з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення
та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської
міської ради.
Мусієнко
Даний проект рішення розглядався на профільних
Сергій
депутатських комісіях, на погоджувальній раді, зауважень не
Володимирович
було. Але є прохання командира 58 бригади, яка зараз
знаходиться в зоні антитерористичної діяльності, лист у мене
знаходиться, з проханням внести до пункту 3 додатково слово
бензопили.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається голові
Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Гланцу Віталію Аркадійовичу.
Гланц
Це питання розглядалося на профільній постійній комісії,
Віталій Аркадійович прошу підтримати.
Сизон
Ставлю на голосування це питання за основу.
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до
Комплексної міської програми «Правопорядок на
2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від
31.03.2016 (7 скликання 9 сесія).
Сизон
Голосуємо правку: пункт 3, доповнення словом «бензопили».
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
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ВИРІШИЛИ:
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

ПРИЙНЯТИ - Мусієнко С.В.: Правка озвучена Мусієнком
С.В.
Ставлю на голосування дане питання в цілому.
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до
Комплексної міської програми «Правопорядок на
2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від
31.03.2016 (7 скликання 9 сесія).
(Прийняте рішення додається).

17.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку
житлово-комунального господарства на 2017-2018 роки.
Сизон
Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник начальника
Тетяна Анатоліївна управління житлово-комунального господарства Конотопської
міської ради.
Колесников
Проект рішення розглядався на профільній комісії, розглядався
Артем Юрійович
на спільних засіданнях, розглядався на погоджувальній раді,
були внесені пропозиції депутатами, з урахуванням цих
пропозицій підготовлено проект рішення, він у вас є розданий,
прошу підтримати.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається заступнику
Тетяна Анатоліївна голови профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні.
Білоус
Дане питання було розглянуто на комісії, прошу підтримати.
Інна Василівна
Сизон
Запитання, зауваження є? Артем Юрійович, там зміни в
Тетяна Анатоліївна програмі?
Колесников
Сьогодні ми підготували проект рішення з усіма змінами.
Артем Юрійович
Сизон
Зрозуміло. Ставлю дане питання на голосування за основу.
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до
Програми
реформування
та
розвитку
житлово-комунального господарства на 2017-2018 роки.
Сизон
Ставлю на голосування правку, яка вам надана всім.
Тетяна Анатоліївна
Максименко
Я хотів би задати питання Артему Юрійовичу. Я, як голова
Олександр
комісії по ЖКГ, знаходжуся у відпустці і не був присутній на
Михайлович
комісії. Скажіть будь ласка, які відбулися зміни по цьому
питанню?
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Колесников
Артем Юрійович

Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Вам роздали всі ці зміни. В додаток 2 внесли додатково ще
кошти передбачені на закупівлю піску для заготівлі
піщано-соляної суміші і 200 тис.грн. для перевезення цього
піску. Збільшилась сума на прибудинкові території і все. Все
інше залишилось на рівні 12 вересня цього року, коли
приймалися останній раз зміни в цю програму.
Голосуємо за правку.
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Сизон Т.А.: Правки, які роздані депутатам.
Ставлю 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).

18.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 начальника
Тетяна Анатоліївна управління житлово-комунального господарства Конотопської
міської ради.
Колесников
Дане рішення стосується підготовки до осінньо-зимового
Артем Юрійович
періоду. Також воно розглядалося на засіданні профільної
комісії, спільному засіданні депутатів, голів фракцій, було
прийнято рішення заслухати звіти керівників відділів і
управлінь,
а
також
керівників
підприємств
житлово-комунальної галузі.
Сизон
Слово має Шинкаренко Олена Володимирівна, начальник
Тетяна Анатоліївна відділу культури і туризму Конотопської міської ради.
Шинкаренко
Питання оплати енергоносіїв у відділі культури і туризму
Олена
стоїть на моєму особистому контролі, призначений
Володимирівна
відповідальний по відділу за економне споживання
енергоносіїв і відповідальний по кожному закладу культури.
На даний час, відповідно до рішення виконавчого комітету і
згідно протоколу від 13.09.2018 здійснюються заходи по
економному споживанню енергоносіїв. На даний час
забезпечено затвердження всіма закладами культури міста
підписання паспортів готовності до роботи в опалювальний

23

Сизон
Тетяна Анатоліївна
Шинкаренко
Олена
Володимирівна
Сизон
Тетяна Анатоліївна
Шинкаренко
Олена
Володимирівна
Сизон
Тетяна Анатоліївна
Шинкаренко
Олена
Володимирівна
Сизон
Тетяна Анатоліївна

Могиленко
Павло Арвитович

Шинкаренко

період 2018-2019 років. На даний час забезпечено на 100%
розрахунки за спожиті закладами культури енергоносії та на
даний час галузь забезпечена коштами на оплату енергоносіїв.
Разом із цим, якщо заплановане підвищення тарифів на тепло
відбудеться в листопаді місяці чи в інший час, прораховується
незабезпеченість коштів на оплату енергоносіїв у сумі 383
тис.грн., це загальна сума. На даний час, якщо не буде
підвищення тарифів на тепло, всі заклади культури забезпечені
коштами на оплату енергоносіїв.
Які заходи Ви будете вживати, щоб ця сума коштів була
забезпечена при підвищенні тарифу.
На даний час розрахована економія від інших енергоносіїв в
сумі 42 тис.грн. - це вода і електрозабезпечення, і
прораховується сума по економії заробітної плати. Якщо це
буде здійснено, ми думаємо, що десь 100-150 тис.грн.,
можливо, ми в своїй галузі знайдемо.
Ви чіпаєте при економії тільки захищені статті. Інші видатки?
Усі видатки тут враховані.
Але ж Ви сказали тільки що тільки про захищені статті. Про
комунальні послуги, про заробітну плату!
Я мала на увазі, що всі видатки будуть здійснюватися в
економному режимі. Буде виплачена тільки заробітна плата і
оплата енергоносіїв. Всі інші видатки, як то придбання, на
даний час не передбачаються і не здійснюються.
Було прийнято рішення всіма депутатами про те, що всі
заклади бюджетної сфери включають режим заощадження і
економії в розумних розмірах, але ж ніякого зайвого
придбання. Передивіться усі статті і доповісти депутатам, яка
сума коштів винайдена, конкретно по кожній статті і
забезпечте ті 300 тис.грн. власних заощаджень, інших підходів
не буде.
Сьогодні буде відкриватися комерційний захід Конотопська
сотня. Комерційний захід буде відкриватися вами. Так? Він
комерційний, Ви не забудьте, що він комерційний. На цьому
комерційному заході у вас буде включено багато
електроприладів. Як Ви збираєтеся погашати ту частину
напаленої електроенергії і що Ви думаєте по цьому питанню?
Є розпорядження міського голови, це питання проведення
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Олена
Володимирівна

Огрохін
Іван Миколайович

Шинкаренко
Олена
Володимирівна

Могиленко
Павло Арвитович
Шинкаренко
Олена
Володимирівна

Огрохін
Іван Миколайович
Шинкаренко

ярмарки-виставки "Конотопська сотня - 2018". На підставі
цього розпорядження укладений договір на оренду приміщень,
окрім оренди всі енергоносії і зокрема електроенергія буде
відшкодована в повному обсязі. Були зняті показники
електролічильників до того і після того, і по факту все буде
перераховано і відшкодовано приватним підприємством котре
бере в оренду те приміщення для проведення Конотопської
сотні.
Хотілося б почути. Є фінансово-економічне обґрунтування:
скільки заробляємо, скільки витрачаємо і що ми будемо мати із
цієї виставки? Озвучте, що було приблизно по минулим рокам
і що Ви плануєте, щоб звітувати на наступній сесії по цьому
заходу.
Орендна плата береться по розрахунку відповідно до
калькуляції централізованої бухгалтерії відділу культури. Є
звернення на роботу 5 днів цієї виставки, 1 день заїжджають, 4
дні працюють. Вся калькуляція викладена у договорі, у
додатку до договору на оренду. Орендна плата за день може
братися за договірною ціною, але не менше, як розрахунок. Я
можу сказати, що в минулих роках скільки бралося за оренду
плату і скільки ми плануємо буде відшкодування комунальних
послуг в цьому році.
Хто відшкодує дитячим школам, які будуть виступати на
відкритті? Ви сказали, що вони 1 день заїжджають і 4 дні
працюють. На сьогодні я знаю, що вони півтора дня заїжджали
і тоді будуть працювати.
Всі ці дні враховані у договорі. Тільки заїхали підприємці, в
договорі цей день врахований. Біля 4 тис.грн. відшкодування
енергоносіїв очікується, але ми не можемо, ми по лічильникам
будемо прораховувати це і все буде відшкодовано. Орендна
плата, я можу вам сказати, при балансоутримувачі минулому, 2
роки назад це було, 11 тис.грн., минулого року це було 13
тис.грн. В цьому році це буде до 20 тис.грн. - орендна плата
разом із відшкодуванням комунальних носіїв.
Обговорення питання щодо плати за концертні заходи.
Виступали Могиленко П.А., Шинкаренко О.В.
Прохання, щоб цей захід був прибутковий і прозорий. А Ви
знову кажете, що це орендна плата спільно з комунальними
послугами. Тому Ви відрізніть це все і прохання на наступній
сесії прозвітуйте по видаткам і що заробили.
Добре.
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Олена
Володимирівна
Тягній
Шановні депутати! Я хочу нагадати, що Конотопська сотня Сергій Миколайович це загальноміський захід, в ньому беруть участь наші
колективи дитячі і тому давайте не будемо розглядати це
питання, а будемо розглядати питання, що стосується
підготовки до опалювального періоду.
У мене питання по суті. Які роботи були проведені у вас по
виконанню гідравлічних випробовувань мереж, підготовки
приміщень до опалювального періоду, укладених договорів,
перевірки лічильників і так далі?
Шинкаренко
Заходів з енергозбереження по закладам культури проведено
Олена
на загальну суму 31,2 тис.грн., з них це в основному заміни
Володимирівна
перевірки лічильників тепла, води, техобслуговування
внутрішньобудинкових мереж в закладах культури і все. В
довідках вам роздано перелік цих заходів і сума на їх оплату.
Все це вже виконано і здійснено.
Сизон
Я хочу наголосити, що ярмарка Конотопська сотня - це бренд
Тетяна Анатоліївна нашого міста, інших ярмарок у нас немає. Кожне місто
намагається як більше залучити підприємств, зробити ярмарок,
тобто ми в цьому напрямку повинні працювати. Те, що відділ
культури забезпечує дозвілля на цій ярмарці - це нормально,
для того ми і утримуємо заклади культури клубного типу.
Олена Володимирівна, по дорученням депутатів на наступну
сесію підготуйтеся.
Слово надається головному лікарю ЦРЛ Носачу Володимиру
Вікторовичу.
Носач
При підготовці до опалювального сезону нами було
Володимир
облаштовано лічильниками будівлі і споруди лікарні.
Вікторович
Лічильники холодної води - 19, всі вони повірені і
комплектація 100%. Лічильники газу - 5. Виконано 4 проекти
на дистанційну передачу даних, робота по облаштуванню
обладнання буде зроблена протягом кінця третього, початку
четвертого кварталу. Лічильники електричної енергії всі 32
повірені. Лічильники теплової енергії: 15 встановлено, повірені
по термінам у 2018 році 3 лічильники, влаштовано лічильник 2
тижні тому по Металістів, 10, амбулаторія загальної практики
сімейної медицини. Необхідно влаштувати 1 лічильник в
амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці
Рябошопко, 32. Це питання розглядалося із керівництвом
Авіакону, який опалює цю будівлю разом із гуртожитком. В
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Білоус
Інна Василівна
Носач
Володимир
Вікторович

Білоус
Інна Василівна

Носач
Володимир
Вікторович

Сизон
Тетяна Анатоліївна

принципі Авіакон згоден встановити цей лічильник, як
теплопостачальна
організація.
При
підготовці
до
опалювального сезону виконані наступні роботи: виконано
промивку всіх систем опалення будівель та споруд, про що
складені відповідні акти, виконані гідравлічні іспити систем
опалення будівель і споруд, про що складені відповідні акти,
виконаний ремонт запірної арматури в теплових вузлах
будівель лікарні, проведена повірка димохідних вентиляційних
каналів у будівлях з газопостачанням, виконано повірку
сигналізації загазованості в будівлях і спорудах з
газопостачанням, проведено ремонт відмостків та сходів
будівель і споруд лікарні. На сьогоднішній день будівлі і
споруди лікарні до опалювального сезону підготовлені в
повному обсязі, про що складено 17 актів готовності до
початку
опалювального
сезону,
які
підписані
теплопостачальними організаціями за участю інспектора
Держенергонагляду.
На одній із комісій, яка у нас відбувалася, ми просили Вас
надати інформацію з приводу котельні, яка знаходиться на
вашій території.
Котельня ця являється резервною, всі розрахунки по
використанню котельні для опалювання були надані ще місяця
півтора тому депутатам і використання її замість основного
джерела теплопостачання не є рентабельним і прибутковим, і
використання в інших цілях її, як резервної котельні, я вважаю
недоцільним.
Яким чином Ви обрахували нерентабельність нової котельні,
якщо вона ні разу не була запущена в оборот?
По друге. Ті розрахунки, які Ви сказали були надані, не один із
членів комісії їх не отримав. Чому Ви надаєте неправдиву
інформацію?
Всі розрахунки були проведені по фактичним витратам на
сьогоднішній день постачання гарячої води в корпус
пологового відділення. Всі розрахунки, які можна було
опалювати її так, як вона передбачалась твердим паливом,
дровами, вони були обраховані згідно паспорту котельної.
Якщо Ви не отримали ці розрахунки, я Вам надам їх до кінця
дня.
Шановні виступаючі і депутати! Ми з Вами зараз повинні
розуміти важливість цього питання, бо питання підготовки до
опалювального сезону розглядаємо не в травні місяці, а вже у
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жовтні. Через 15 днів розпочинається опалювальний сезон в
місті. І відверто кажучи, місто сьогодні до опалювального
сезону не готове. І тому питання у депутатів до доповідачів
розумні і повинні бути.
На скільки ви забезпечені в грошовому еквіваленті?
В грошовому еквіваленті ми забезпечені повністю. Зараз
обраховується варіант підвищення ціни на тепло. Ті кошти, які
планувалося зекономити частково за рахунок опалення на
початку року і планувалось до кінця року, ці кошти, було
прийнято рішення, в сумі 1 млн. 200 грн. передати на
забезпечення препаратами інсуліну хворих міста Конотопа.
Ви зараз говорите про рішення депутатського корпусу, яке
було прийнято при плануванні і прийнятті бюджету. Я питаю
вже виходячи від цього рішення і наступного разу давайте всі
доповідачі, доповідати цифрами. Конкретно цифра зараз,
цифра при підвищенні і якщо є ця різниця якої не вистачає, де
ви її візьмете.
Справа в тому, що по котельні, яку згадувала депутат Білоус,
вона права і я вважаю, що Ви особисто безвідповідально
відноситеся до цього питання. Ця котельня побудована за
державні
гроші,
вона
пройшла
початок
терміну
випробовування і повинна працювати. Як Ви стверджуєте, що
вона вам не потрібна, то я хотів би сказати, що якщо завтра не
буде газу, не дай Бог, то як вона буде резервна працювати, щоб
забезпечити дитяче відділення і пологовий будинок? Ви
сказали за лічильники. Депутатський корпус розглядав це
питання і ставили Вам спільно з Авіаконом завдання поставити лічильник. Ви сьогодні звітуєте і кажете, що
Авіакон готовий зробити. Так Ви домовилися? Чи знову
будемо по розрахункам платити, а не по лічильнику? В
минулому році було дуже багато поставлено вікон. Скільки
сьогодні, після того, як поставили вікна за останні два роки,
вони вже прийшли в негідність і що ви робите в цьому році, і
які заключні договори, і що ви плануєте до кінця року
зробити?
Ті вікна, які були поставлені, я не знаю, які вікна прийшли в
негідність на сьогоднішній день. Планувати встановлення
вікон і дверей, коштів у нас на капітальні видатки зараз немає.
По першому питанню. Я ніколи не казав, що котельня нам не
потрібна. Котельня є і згідно правил будівництва стаціонарів
пологових будівель, молочних кухонь, будівлі ці повинні бути
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забезпечені джерелами резервного опалення. Поки є
можливість нам опалювати газом...
Ви впевнені, що у цьому році у нас є можливість опалювати
газом? Щодо вікон. Ми вчора з Вами були в приймальному
відділенні і депутати бачили ці двері, які були встановлені при
капітальному ремонті, в першій частині виконаних робіт
капітального ремонту приймального відділення. Сьогодні о 9
годині у вас там повинний бути технагляд.
Був представник технагляду, буде складатись акт про обсяги
виконаних робіт і відповідність їх оплаті за виконані роботи.
Друге питання. Відповідність тих дверей, які встановлені тим
дверям за які сплачено. Кошторисна документація і будь ласка
готуйтеся до того, що це буде звернення депутатського
корпусу до правоохоронних органів з цього питання. Так це
питання ніхто не залишить. Ще питання є? Дякую Вам.
Слово надається головному лікарю Конотопської міської
лікарні Кошевецькому Ігорю Віталійовичу.
Є 14 пунктів, які ми виконали - це проведення ремонту в
кабінеті функціональної діагностики, 4 тис.грн.; проведено
ремонт палат загальнохірургічного відділення, 8 тис.грн.;
проведено частковий ремонт даху переливання, 1000;
частковий ремонт даху стомат, 1200; частковий ремонт
каналізації дорослої поліклініки, 1500; зроблено водогін, 450;
зроблено частковий ремонт фундаменту...
У кожного є довідка. Проблемні питання.
Проблемних питань немає, Держнагляд і Теплогарант провів
20.09.2018 огляди, готовність підтверджена. Проблем в лікарні
до зимового періоду 2018-2019 років поки що немає.
На скільки ви забезпечені оплатою, коштами? На комунальні
послуги, на постачання тепла?
До кінця року достатньо.
Одна цифра зараз і інша, якщо буде подорожчання і де ви
будете брати цей резерв? Будь ласка на наступний раз.
Запитання ще є?
Всі знаємо, яка зараз ситуація в міській лікарні. Про це не
можна не говорити, про це говорить вся Україна, ми
визначимося з депутатським корпусом коли у нас буде зустріч
із трудовим колективом з цього приводу і повідомимо Вам, але
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це буде найближчими днями.
Слово має начальник відділу освіти Безпала Ольга Віталіївна.
У рамках підготовки закладів освіти до опалювального сезону
проведені відповідні роботи. Зокрема проведено ревізію і
поточний замір запірної арматури на входах теплових мереж та
крайньої подачі теплоносія. Замінено запірну арматуру в школі
№3, в якій в тому році були проблеми із проведенням
опалювального сезону. Виконано роботи із повірки
лічильників тепла і акти готовності до опалювального сезону
підписані та надані у відповідні інстанції. Відділом освіти
укладені договори щодо постачання тепла з організаціями ДП
"Авіакон", КП "Теплогарант", Тепловодпостач на загальну
суму 15 млн. 635 тис. 400 грн. У першому півріччі
профінансовано 8 млн. 723 тис. 412 грн., залишок на ІІ півріччя
складає 6 млн. 911 тис. 980 грн. Це 44% від загальної суми.
Даної суми коштів достатньо за умови не підняття тарифів та
жорсткої економії теплової енергії закладами освіти у ІІ
півріччі. На твердому паливі працюють 7 закладів освіти - це
школа №9, Підлипненська школа, садочки №10, 12, 13, ДЮСШ
та станція натуралістів.
Щодо завезення дров. Якісь зараз питання є?
Після наради ситуація вирівнялася, дрова завозяться досить
великими об'ємами і щодня. До кінця жовтня ми вирівняємо
ситуацію повністю.
Перейдіть до проблемних питань.
Проблемні питання - це перш за все зберігання дров на
територіях навчальних закладів. Навіть ті дровітні, що
розташовані у нас у садочках і школах не забезпечують 100%
об'єм зберігання дров і в деяких закладах, зокрема у
Підлипному, у садочку №13, у ДЮСШ немає взагалі дровітні. І
також ДНЗ №6 "Струмочок" опалюється газом і зараз
вирішується
питання
щодо
встановлення
засобами
дистанційної передачі даних обліку газу. Це питання
продовжено до 1 травня 2019 року, відділ освіти зараз замовив
проектно-кошторисну документацію на встановлення такого
обліку даних газу.
По школах заміна вікон буде, щоб зберегти тепло чи ні?
Заміна вікон потрібна по школах, але виходячи із того
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кошторису який ми маємо, маємо можливість закрити тільки
самі проблемні моменти, один клас, два, можливо три, а для
масової заміни у нас немає зараз коштів у бюджеті.
Ольга Віталіївна, тут питання заміни вікон з одного боку і
опалювальний сезон, і незабезпечення повністю галузі щодо
плати за тепло. Економія будь ласка, з яких фондів плануєте?
За умови не підняття тарифів. Ті 44%, що залишилися, вони
змушують заклади освіти входити в режим жорсткої економії.
За умови підняття тарифів прорахована сума і незабезпеченість
складе 1 млн. 781 тис.грн. Ця сума досить велика для
навчальних
закладів.
Потребує
сьогодні
перегляду
фінансування і по захищених, і по незахищених статтях для
того, щоб закінчити опалювальний сезон нормально.
Ольга Віталіївна, це Ваша задача перегляд захищених і
незахищених статей і потім доповісти депутатському корпусу.
Слово надається директору КП "Теплогарант" Андрійчуку
Костянтину Миколайовичу.
Підприємство на 95% готове до опалювального сезону, але
згідно заходів, які були затверджені, є проблема з отриманням
номінації від НАК "Нафтогаз". Тут є два шляхи: або ми
погашаємо заборгованість в розмірі 16 млн.грн. і отримуємо
ліміти від НАК "Нафтогаз" і платимо поточне споживання на
90%, або ми підписуємо із НАК "Нафтогаз" графік погашення
заборгованості в сумі 49-50 млн.грн. і платимо поточне
споживання в 100%. На таких умовах ми і там, і там можемо
отримати ліміти по газу. Це основна наша проблема на
сьогоднішній день. Технічно підприємство готове, траси
заповнюються, будинки приймаємо від житлових підприємств.
Доведіть будь ласка до депутатського корпусу суму
заборгованості за газ.
На сьогодні сума заборгованості 48 млн.грн.
Звідки взялася така сума заборгованості? В 2015 році
комунальне підприємство "Теплогарант" вийшло в 10 млн.грн.
чистого доходу. Це було завжди те підприємство, яке давало
поворотну позичку іншим комунальним підприємствам нашого
міста. За два роки комунальне підприємство доведено до таких
боргів, 48 млн.грн. заборгованості за газ - це сума, яка
непід'ємна для вашого підприємства і для нашого
підприємства. Звідки ці борги?
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Існує дебіторська заборгованість - 10 млн.грн., існує різниця в
тарифах, яка не покривається на сьогоднішній день ніякими
законодавчими актами - 10 млн.грн., і існує від несвоєчасного
введення тарифів, і існують поверхнормативні втрати, які
підприємство не може покрити і існуючим тарифом вони не
покриваються ці втрати, і ці втрати накопичилися за останні
два роки. Ці втрати були і раніше, але тоді не були встановлені
теплові лічильники на житловий фонд. Зараз ці теплові
лічильники покривають 75% житлового фонду, якщо рахувати
по об'єму тепла.
Тягній
До Вас сьогодні багато дуже питань, в тому числі фінансових,
Сергій Миколайович але я хотів би сказати більше за практичну сторону. Ви
говорите, що ви підготувалися на 95% і говорите, що у вас на
підприємстві є дуже великі втрати по транспортуванню
теплової енергії. Я депутат від 17 округу, це вулиця Генерала
Тхора, вона забезпечується тепловою енергією від котельні,
яка
знаходиться
по
вулиці
Червонозаводській.
Транспортування теплової енергії відбувається шляхом
проходження повітряною мережею. На сьогоднішній день на
протязі двох-трьох років разом з управлінням економіки, мною
особисто, постійно, взимку були проведені виїзди обстеження з
тепловізором. Результати дуже негативні. Завжди писалися на
вас приписи, щоб ви усунули дане питання. Сьогодні мною
особисто, на багато звернень мешканців мого округу, було
проведено візуальний огляд даної мережі. Я хочу сказати, я
виріс на цьому окрузі, я пам'ятаю її 10 років назад, 15, 20. В
такому занедбаному стані дана мережа жодного разу не була.
Скажіть будь ласка, яким чином Ви плануєте до
опалювального періоду провести утеплення даної мережі?
Андрійчук
Чесно кажучи по цій теплотрасі я не готовий зараз звітувати.
Костянтин
Давайте завтра зранку я прозвітую по цій теплотрасі.
Миколайович
Завгородній
На скільки я знаю КП "Теплогарант" не є єдиним
Сергій Іванович
постачальником теплової енергії в місті Конотоп. Є ще дві
організації, які постачають тепло. На даний момент тільки у
КП "Теплогарант" є така заборгованість у 50 млн.грн. Інші
підприємства знаходяться в таких же умовах, але спрацювали з
плюсом. Як Ви можете пояснити, що саме КП "Теплогарант",
комунальне підприємство працює з такими же втратами,
лічильниками, плюс-мінус однакові ситуації у всіх, тільки у
вас борг.
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Скажемо не зовсім коректно це мені говорити, у кого добре, у
кого ні. Якщо по ДП "Авіакон" допустимо стоїть питання по
встановленню теплових лічильників, так я роблю висновок, що
там не доставили теплові лічильники, значить там більше
нарахувань вони мають, що нікуди ховати ці втрати. Так я
розумію.
Стривайте. Ми говоримо про 50 млн.грн. Розумієте? Це велика
сума.
Так у нас по об'єму в три рази більше.
Так. А три роки назад було плюс 10 млн.грн. Я не розумію
цього питання. У вас, можливо, повинно бути пропорційно, як і
у інших теплопостачальних організацій міста? Плюс, мінус,
можливо в 0, але не в 50 млн.грн. Звідки ця сума?
Погодьтеся, я ж не можу, допустимо, вийти на Авіакон і
запросити у них документи.
Питання стоїть зовсім не в тому. Ви доповідаєте, що на 95%
наше місто готове до опалювального сезону. Це все зводиться
на нівець, бо є велика заборгованість. Сьогодні у нас 27
вересня і той стан в якому знаходиться комунальне
підприємство, говорить про те, що велике питання щодо
опалювального сезону в більшій частині соціальної сфери. Тут
всі дитячі садочки, тут лікарні. І питання правильно задає
депутат Завгородній. Ми всі пам’ятаємо, що КП "Теплогарант"
виходив у прибуток, а інші підприємства були збитковими.
Зараз ситуація навпаки.
Питання в тому, що ви спалили газу в минулому році
приблизно на 100 млн.грн. А 50 млн.грн., це 50%, у вас
заборгованість. Як ви можете покрити нормативні втрати, ще
щось, незрозуміло просто. Ви цифри розумієте? На 100
млн.грн. ви спалили газу, а 50% у вас не доплачено.
Не заплачено. Але там борг був ще з минулого року і ми сиділи
розбиралися, і були пільги і субсидії, які були переплачені в
минулому році. Заборгованість 16 млн.грн. з минулого року.
Так? І були переплачені субсидії, більше 10 млн.грн. Ті ж 25
млн.грн. в позаминулому і минулому сезонах по 25 млн.грн.
грубо кажучи були втрати, було не доплачено по газу за 2 роки,
за 2 опалювальні сезони.
В останній час дуже багато депутатів займалося питанням
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вашого підприємства і чому сьогодні задають питання
депутати, бо ми не отримали нормальної відповіді, ні
технічної, ні фінансової, ні економічної. Перш за все, якщо
взяти динаміку, то перша динаміка, яка була, що в минулому
опалювальному сезоні, це було приблизно 14-15 млн.грн.,
сьогодні вже 50 млн.грн. І хвилює питання, що буде в
опалювальному сезоні 2018-2019 років, може 100 млн.грн.? Чи
скільки? Тому це питання і до Вас, як до технаря, який
сьогодні прийшов і питання до керівників управлінь міської
ради, це перш за все Павлюченко і Колесников, ЖКГ, далі,
управління економіки Гапєєва і управління фінансів
Кошевецька. Це спільна відповідальність цих трьох управлінь,
які не хочуть розбиратися, вникати, допомагати перш за все з
тими технічними моментами за що сказав депутат Сахно і всі
інші питання, які виникли по цьому підприємству. Я вважаю,
що недостатньо ми сьогодні розуміємо і роботу Вас, як
керівника, вона незадовільна. Тому якийсь термін потрібно
дати і заслухати, щоб ми розуміли.
І друге питання. Складається таке враження, що на протязі 2
років підприємство навмисно заганяли у якийсь фінансовий
кут. А тепер пропонують нам вихід із даної ситуації. Так у
мене питання, чи можливо це до правоохоронних органів, чи
до інших. Це було навмисно зроблено? І головне. Яке далі
бачення цих трьох управлінь, щоб 100 тисячне місто було
забезпечено теплом. І зрозумійте головне, якщо ми вже трохи
по мінусах у цифрах, то заборгованість сьогодні яка є в
Сумській області за газ, друге підприємство - це місто
Конотоп. Такого ніколи не було. І ті підприємства, як у
Шостці, як у Сумах, в Охтирці, вони розраховуються
нормально, а у нас КП "Теплогарант" рухнув до показника 50
млн.грн. Дайте відповідь. А якщо Ви не готові, а я бачу, що Ви
не готові, то кваліфіковано розберіться спільно з цими
управліннями і Тетяна Анатоліївна, прохання, заставити їх
зібратися і дати розумні пропозиції. А то все приймає
депутатський корпус, а вони знаходяться в стороні. Але на
протязі останніх років, коли були плюси в 10 млн.грн., то і за
мінус 50 млн.грн., нехай відповідають за ці питання.
Коли я прийшов на підприємство, було 58 млн.грн.
заборгованості, а на сьогодні 48 млн.грн., то ви розумієте, я не
можу... Звідки взялися ці 50 млн.грн.? Та ви бачите звідки. Ви
приходили до мене на підприємство, ви бачили звідки вони
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взялися.
Якщо хочете конкретики до Вас, то я Вам нагадаю таку цифру.
Ви прийшли на підприємство, де на підприємстві було 4,5
млн.грн. Тому будь ласка, чому Вами не погашена
заборгованість і відсоток сплати по газу не змінився, а ще
гірше стало. І друге питання. Куди потратили ви ці гроші і
скільки на підприємстві рахунків, і куди йдуть ці гроші?
Заборгованість з 58 млн.грн. зменшилась до 48 млн.грн.
Але це за рахунок того, що держава погасила всі субсидії.
Так.
Це державні кошти, якими держава закрила свої зобов'язання.
Так. Більша частина державних коштів, всі гроші поступають
на розпрахунки і розщіплюються у співвідношенні 80 на 20, я
отримую 20%, а 80% з цих коштів отримує НАК "Нафтогаз".
Ви сказали, що є кредиторська заборгованість 10 млн.грн. Яка
робота Вами ведеться особисто по відшкодування дебітори?
Друге питання. За 2017-2018 роки скільки було витрачено
підприємством на поточні та капітальні видатки?
Судимося, проводиться позивна робота. Це велика сума, із них
7 млн.грн. це борги населення.

І ви втратили літній час, коли населення могло сплатити ці
борги. Ви входите в період, коли населення знову почне
платити за послуги і в населення не буде коштів, сплати будуть
гіршими, а не кращими. Літо втрачено повністю. Відповіді
немає.
Тягній
Ви тільки що говорили, що у вас йде розчіплення 20 і 80
Сергій Миколайович відсотків. Тоді мені не зрозуміла відповідь на запитання
депутата Сахна стосовно того, що ви спалили газу на 100
млн.грн., а заборгованість стала 50 млн.грн. Тобто розчіплення
трішки математично не прораховується. Питання таке. Ми з
весни 2018 року неодноразово на депутатських комісіях давали
протокольні доручення, були виїзні депутатські комісії і так
далі щодо підготовки до опалювального періоду, погашення
заборгованості, пошуку інвестицій, залучення кредитних
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коштів і так далі. До сьогоднішнього дня Вами та керівниками
управлінь внятної відповіді немає. Тобто виходу із даної кризи
Ви не бачите, як я розумію. Про те у нас в матеріалах сесії є
наступне питання щодо отримання вами кредитної лінії. Проте
ми його знімаємо на друге пленарне засідання, тому що там
дуже багато питань. Але ви вже для отримання 4 млн.грн.
надаєте банкам дуже багато свого майна, активів підприємства
у заставу. Тобто ми заходимо в інші боргові зобов'язання ще з
іншими нашими майбутніми контрагентами. Тепер у мене
питання стосовно тих переліків, які були витребувані
депутатами, все майно було поставлено на баланс, майже все
майно, у 2007 році. Сьогодні номінальна вартість модульних
котелень і так далі становить 400, 500, 350 тисяч гривень.
Ринкова вартість такого майна становить 3, 4, 5 млн.грн. Я
розумію, що у 2017 році вони покупалися за зовсім інші кошти,
тому що був інший курс по відношенню до долара, інший
ціновий ринок і так далі. Але я розумію, що у вас по
балансовій вартості зменшувалася сума і ви віддаєте сьогодні
його по балансовій вартості. Тому не зовсім зрозуміли Ваші дії
з цього приводу.
Банк буде оцінювати це майно, буде залучений оцінювач і він
буде оцінювати це майно. Так, ми даємо по балансовій
вартості, показуємо, але його банк буде оцінювати і банку
зовсім не потрібне, повірте, це майно, не збирається він
топити. Тому така ціна, тому що банку не цікаво, підприємство
збиткове, нікому це майно не потрібне. Це йде процедура,
йому потрібні гроші.
Ви сказали вірно, що підприємство збиткове і за 2 роки воно
стало збитковим, і зараз на прикладі цього підприємства ми
бачимо зубожіння усіх комунальних підприємств нашого
міста.
Я хочу проінформувати, тут питання більш не до нинішнього
керівника, присутніх про те, що простий аналіз, який
доступний у вільному доступі, він показує:
1.Початок опалювального сезону 2017-2018 років в місті
Конотоп згідно розпорядження міського голови був
розпочатий на півтора, два тижні раніше ніж по Сумській
області. Температурний режим на цей час, середньодобова
температура була в межах 12-14 градусів тепла. Це пряме
порушення і це завдало збитків, в тому числі КП
"Теплогарант", я так рахую, що не менше 4 млн.грн.
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2.Аналіз тих самих даних по системі ЄДАТА показує, що з
минулого року КП "Теплогарант" в порушення всіх вимог
Закону України "Про теплозабезпечення", постанов КМУ та
постанов НКРЄ КП виставляв рахунки нашим великим
підприємствам, розпорядникам коштів, це відділ освіти, це
ЦРЛ не на рахунок зі спеціальним режимом використання в
Ощадбанку, який відкритий, на який повинні заходити всі
платежі за тепло, а на комерційний банк Експрес банк і
Індустріал банк. Плюс частина коштів від населення через КП
"Комунсервіс" теж відправлялася на рахунок комерційних
банків і це пряме порушення всіх законів, і за це повинна бути
кримінальна відповідальність всіх посадових осіб, які це не
проконтролювали і допустили. І, Тетяна Анатоліївна,я вважаю,
що ми сьогодні доручимо управлінню житлово-комунального
господарства надати перелік всіх організацій, які проходять
підготовку до опалювального сезону і ми повернемося до тієї
традиції, яка була раніше, коли створювалися робочі групи за
участю спеціалістів, за участю депутатів Конотопської міської
ради. Нам потрібна допомога депутатів в першу чергу для
контролю, щоб наші житлово-комунальні підприємства за ці
два тижні не розслаблялися, були підготовлені на 100% і до
наступного пленарного засідання проїхати по комунальним
підприємствам і подивитися на підготовку до опалювального
сезону кожному особисто.
Слово надається директору ЖРЕП "Житлосервіс" Писанці
Ігорю Леонідовичу.
За весняно-літній період було проведено низку заходів щодо
підготовки до опалювального сезону. На сьогоднішній день
підписані акти готовності будівель з теплопостачальними
організаціями окрім трьох будинків по яких перевіряються
лічильники тепла і на одному будинку планується
встановлювати насос підкачки системи опалення. По
проблемним питанням на сьогоднішній день є поточний
ремонт покрівель будинків, по нашому підприємству на
сьогодні виконання складає 60%. За місяць жовтень плануємо
ще зменшити цю цифру за рахунок співпраці з мешканцями та
часткового залучення кредитних коштів. Також є проблема по
підприємству - це підготовка однієї одиниці техніки до
прибирання снігу взимку. Там також потрібні кошти в розмірі
25 тис.грн. Це такі дві основні проблеми по підприємству.
Інших проблем на сьогодні немає.
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А чому Ви не говорите про проблему освітлення під’їздів?
Це ж щодо опалення. А проблема щодо освітлення під’їздів це заборгованість перед ПАТ "Сумиобленерго", яка складала
майже 400 тис.грн., на сьогодні вона зменшена до 196 тис.грн.
24 вересня був направлений лист до керівництва ПАТ
"Сумиобленерго" про укладення договору реструктуризації
боргу і десь сьогодні чекаємо відповідь, і як буде відповідь
будемо просити про те, щоб включили світло в цих будинках.
На сьогодні відключено світло у 8 будинках.
На сьогодні, у нас уже місяць 8 будинків знаходяться
відключеними від освітлення під’їздів. Коли 4 тижні тому,
скажемо так прийшли на роботу, у підприємства був борг 400
тис.грн. Це приклад ще одного підприємства, яке доведено
повністю до зубожіння. Те, що Ви говорите, що у вас на 60%
готові дахи, ні. Дуже багато скарг мешканців міста щодо
підготовки житлового фонду до опалювального періоду. І я не
вірю, що ви підготовите за цей час. Чому Ви не говорите про
заборгованість заробітної плати на підприємстві? За який
місяць люди останній раз отримали кошти?
За липень і завтра отримаємо за серпень.

Ситуація з комунальними ЖЕКами катастрофічна. Так само як
і з комунальним Теплогарантом. Два роки політики, коли не
було підвищення тарифів, коли не приймалися рішення, які не
популярні, але потрібно було їх приймати, довели
підприємство до такого стану.
Гланц
Я з начальником ЖЕКу неодноразово спілкувався, оскільки у
Віталій Аркадійович них там питання по кадрам, не вистачає працівників,
розїхалися по закордонам і так далі, і маленька заробітна плата.
У вас по Красногірській є приміщення, воно не маленьке, там
сидить одна людина. Воно вам потрібне? Воно також потребує
опалення. Навіщо воно вам?
Писанка
Там не одна людина. Там знаходиться інженер з охорони праці,
Ігор Леонідович
два майстри, головний інженер та 14 працівників на сьогодні.
Там знаходяться ті всі матеріальні цінності, які необхідні для
обслуговування мікрорайону "Воронцово".
Гланц
На скільки мені відомо на Житломасиві у вас також є
Віталій Аркадійович приміщення під ЖРЕП "Житлосервіс" і там є вільні кімнати.
Можна об'єднати все це в одно, щоб одне приміщення не
опалювати і не витрачати на це кошти.
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Питання в тому, що Ви повинні переглянути свою діяльність і
визначити ті шляхи заощадження, які будуть працювати і
погашати збитки підприємства.
Територіально, якщо взяти зону обслуговування житла нашим
підприємством, то воно виходить розтягнуте. І якщо зробити
одне місце базування всіх працівників повністю, не розділяти
його як зараз по дільницях, то це буде займати дуже великий
час на пересування саме виконавців робіт і зробить тоді нашу
діяльність економічно не вигідну. Або потрібно буде
працівників забезпечувати якимсь транспортом, який буде
переміщувати їх для виконання робіт, або мати, як зараз, дві
точки базування, це Воронцово і Житломасив.
Яка заробітна плата у Вас була особисто з 1 січня 2018 року,
скільки премії і скільки робочий клас отримував заробітну
плату, яка заборгованість і що розрахунково було в тарифі?
Середня заробітна плата по підприємству 4700 грн., моя
заробітна плата «грязними» 10 тис.грн., «чистими» 8 тис.грн.
на 1 січня 2018 року. Що закладено в тарифі я не можу
відповісти, це питання до економіста, я зараз не готовий
відповісти.
Ви сказали, що заборгованість за освітлення 400 тис.грн. А як
вона виникла? Мешканці все ж сплатили.
Дебіторська заборгованість перед нашим підприємством на
сьогодні складає більше 1 млн.грн. Заборгованість самих
мешканців це десь 922 тис.грн. Якщо брати кожен будинок
окремо, то ситуація така, що заборгованість по будинку, майже
по кожному, це двомісячне нарахування за наші послуги і така
ситуація майже по кожному будинку. Є ще більше, є трохи
менше, але якщо брати в середньому. Тому заборгованість
велика і вона зростає. Платоспроможність, як показує аналіз,
населення падає і значно впала саме в цьому році. Були такі
платежі за місяць, наприклад, яких я особисто не бачив раніше,
це 74%. Це недобір в місяць був по 160 тис.грн. при нашому
бюджеті в 500 тис.грн.
Чи не порівнювали Ви цю ситуацію з іншими ЖЕКами,
наприклад з ТОВ ЖЕД "Південний" або "Сім вітрів"?
Кожен ЖЕК він різниться, в основному ідентичні, але
різниться по площі обслуговування, по тарифу, який в
кінцевому результаті складає ті місячні нарахування, які
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Сахно
Олександр
Олександрович
Сизон
Тетяна Анатоліївна
Максименко
Олександр
Михайлович

Білоус
Інна Василівна
Максименко
Олександр
Михайлович

надходять до підприємства. Третій фактор - це стан житла. Є
райони, які скажемо так, більш гарніші за станом, а є райони,
які
вже
потребують
негайного
втручання
щодо
обслуговування.
Запропонував поміняти формат обговорення питання. Щоб
відповідальні особи доповідали про те, в чому їм потрібно
допомогти, щоб вирівняти ситуацію тощо.
Слово надається директору КРЕП "Центральне" Максименку
Олександру Михайловичу.
На сьогоднішній день йде підготовка до опалювального сезону,
підписано 85 будинків, 85 актів. На сьогоднішній день, коли
запуск був всього міста, нашої території, на Євгена
Коновальця, 11 рвонула задвижка діаметром №100. У нас в
складі є нова, у нас на складі їх навіть дві, на завтра ми
плануємо замінити цю задвижку, взагалі по цій території. На
сьогоднішній день склалася заборгованість по електроенергії.
Вчора ми заплатили 84 тис.грн. з пенею, залишилася на
сьогоднішній день 141 тис.грн. Зарплату видано на 74 тис.грн.
за вересень, залишилось 163 тис.грн.
Скажіть суму кредиторської і дебіторської заборгованості.
На це питання я не можу відповісти, бо я приїхав тільки із
відпустки. Я знаю, що на сьогоднішній день те становище
склалося, бо попередник, тут стояв директор ЖРЕП
"Житлосервіс", він мабуть забув сказати, що з 1 січня в нашій
державі була запроваджена нова мінімальна заробітна плата,
була 3200 грн., а стала 3723 грн. І щоб виконати ці накази КМУ
нашому підприємству пішло 48 тис.грн. плюс 7 тис.грн.
податків. Загалом 55 тис.грн. Що і повело, бо в 2016-2017
роках у нас катаклізмів таких не було, платили вчасно, ніяких
питань не було. На сьогоднішній день підприємство не може
надавати в повному обсязі всі послуги, заявок багато, люди
йдуть і йдуть, розповідаємо людям, підприємство скоротило 4
чоловік - водія, тракториста, сантехніка і ще одну людину. На
цьому залучили додаткових 20 тис.грн. з фонду заробітної
плати, але цього не вистачає, щоб надавати якісну послугу. Так
на сьогоднішній день. На сьогоднішній день в.о.начальника
управління ЖКГ Колесников Артем Юрійович надає дуже
велику допомогу і ми збиралися, і всі підприємства міста, це 2
комунальних і 2 приватних, ми написали нові тарифи, які і
повинні нас витягнути із цієї халепи.
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Марченко
Юрій Миколайович

Максименко
Олександр
Михайлович

Білоус
Інна Василівна
Максименко
Олександр
Михайлович
Білоус
Інна Василівна
Максименко
Олександр
Михайлович
Білоус
Інна Василівна
Максименко
Олександр

Шановний доповідач! Дайте відповідь на таке питання. Я до
Вас звертаюся, як депутат міської ради до керівника
підприємства, яке обслуговує конкретно мій округ, який
знаходиться в центрі міста. За моєю інформацією, на моєму
окрузі дахи будинків, в більшій половині в аварійному стані. Я,
як депутат, писав на вас депутатське звернення з початку року,
Ви мені надали інформацію, що по центру міста на окрузі №21
будуть виконані поточні ремонти дахів 7 будинків. На даний
час, на скільки я розумію, виконаний 1 ремонт, тобто
полагоджений
дах
одного
будинку
по
вулиці
Успенсько-Троїцькій №39 і то це було виконано за рахунок
мешканців. Надайте для нас та для мешканців міста
інформацію щодо стану дахів будинків, що робить в цьому
напрямку ваше підприємство, керівником якого Ви є і який
план виходу з кризової ситуації щодо цієї ситуації?
За 2016 рік підприємство придбало 550 рубероїдів, четвірки;
сімнадцятий, 600 рубероїдів, це 6 тис. метрів квадратних. В
цьому році ми придбали тільки 1200 і зробили. Інші, у нас
співпраця з мешканцями, 3790 квадратних метрів, загалом ми
зробили на сьогоднішній день якісного даху 5040 квадратних
метрів. Це дуже для конотопських даних, 5040 квадратних
метрів підприємство якісно, четвіркою і не просто клали так, а
ми залучаємо на оцинковане залізо, оцинковані труби, тобто
робимо в комплексі цю роботу. Щоб сьогодні вийти з тієї
кризи, яка у нас сьогодні склалася, то я вам кажу, що потрібно
терміново прийняти той тариф, залучити його і тоді я думаю,
що стан поліпшиться на підприємстві.
На сьогоднішній день який у вас тариф?
В середньому 2,43, а той, що ми написали, плануємо 3,47.
Коли останній раз зміни відбулися по тарифу?
Останній раз було коригування в 2016 році і в 2017 році було
коригування, коли з 1600 стала мінімальна зарплата 3200.
Що зроблено Вами особисто для підняття тарифів?
Три місяці назад, як голова комісії по ЖКГ, збирали разом з
Колесниковим А.Ю., проводили нараду одну, другу, третю.
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Михайлович

Сьогодні всі підприємства написали, виходимо на конкурс, всі
підприємства готові до цих заходів.
Тягній
Я хочу підтримати Марченка Юрія Миколайовича і все ж таки
Сергій Миколайович Ви не відповіли на дуже важливе питання. Я так розумію, що
на його окрузі у дуже багато будинків не зроблені дахи. Те, що
Ви зробили, то дуже добре, але в якому стані сьогодні стоять
багатоповерхівки в центрі міста, в якому стані сьогодні їхні
дахи і які втрати теплової енергії будуть у них, і коли саме Ви
плануєте усунути дану ситуацію?
Максименко
Я кажу про ті заходи конкретно які ми можемо зробити і які ми
Олександр
не можемо зробити. Ми сьогодні працюємо із мешканцями, які
Михайлович
допомагають нам. Дві бригади у нас є, газу у нас 4 балони є,
але ж у нас фінансів не вистачає.
Сизон
Кожного дня приходять мешканці міста ті, які обслуговує ваш
Тетяна Анатоліївна ЖЕК. Кожного дня вони скаржаться на співпрацю і на те, що
течуть дахи. І житловий фонд, яким опікується ваш ЖЕК, він
не готовий до опалювального сезону. Ми зараз зупиняємо це
питання.
Слово надається заступнику голови профільної комісії Білоус
Інні Василівні.
Білоус
У зв'язку із великою кількістю зауважень та не отриманих
Інна Василівна
відповідей, прошу дане питання перенести на наступне
пленарне засідання.
Сизон
Ставлю на голосування, щоб перенести рішення з цього
Тетяна Анатоліївна питання на наступне пленарне засідання, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Сизон Т.А.: Перенести дане питання на
наступне пленарне засідання.
19.Про затвердження Порядку розгляду електронних петицій у Конотопській
міській раді.
Сизон
Слово має Скосар Алла Вікторівна начальник загального
Тетяна Анатоліївна відділу міської ради.
Скосар
Враховуючи зміни в законодавстві України підготовлено
Алла Вікторівна
проект рішення "Про затвердження Порядку розгляду
електронних петицій у Конотопській міській раді". Даний
проект рішення розглядався на засіданні профільної комісії,
зауважень та пропозицій не надходило, прошу підтримати дане
рішення.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається голові
Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Гланцу Віталію Аркадійовичу.
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Гланц
Віталій Аркадійович
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Питання розглядалося на профільній постійній комісії, прошу
підтримати.
Ставлю на голосування це рішення в цілому, прошу
голосувати.
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Порядку
розгляду електронних петицій у Конотопській міській
раді.
(Прийняте рішення додається).

20.Про встановлення надбавки.
Сизон
Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу
Тетяна Анатоліївна організаційної та кадрової роботи міської ради.
Максименко
Я, коли була перша нарада, у першого заступника, який курує
Олександр
ЖКГ, Омельченка Тараса Павловича, він нам задав добре
Михайлович
питання, щоб ми його оголосили письмово. Ми три дні його
готували і ми тоді надали відповідь Тарасу Павловичу, я
думаю, що він з нею ознайомився, я йому казав, щоб він дуже
уважно ознайомився з тим листом і тим документом, який ми
надавали, які йшли ще з 2016 року.
Сизон
Добре. Тарас Павлович врахує в роботі.
Тетяна Анатоліївна Переходимо до порядку денного.
Яременко
Проект обговорювався в постійних профільних комісіях,
Наталія Анатоліївна зауважень та пропозицій не надходило, прошу підтримати
даний проект рішення.
Пащенко
Я оголошую, що маю в цьому питанні конфлікт інтересів.
Інна Олексіївна
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається голові
Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Гланцу Віталію Аркадійовичу.
Гланц
Це питання розглядалося на профільній постійній комісії,
Віталій Аркадійович прошу підтримати.
Сизон
Ставлю на голосування дане питання в цілому.
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про встановлення надбавки.
(Прийняте рішення додається).
21.Про присвоєння рангу Сизон Т.А.
Сизон
Наступне питання "Про присвоєння рангу Сизон Т.А.".
Тетяна Анатоліївна Повідомляю про конфлікт інтересів.
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Яременко
Питання розглянуто на засіданнях профільних комісій,
Наталія Анатоліївна зауважень та пропозицій не надходило, прошу підтримати
даний проект рішення.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається голові
Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Гланцу Віталію Аркадійовичу.
Гланц
Це питання розглядалося на профільній постійній комісії,
Віталій Аркадійович прошу підтримати.
Сизон
Ставлю питання на голосування в цілому.
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про присвоєння рангу Сизон
Т.А.
(Прийняте рішення додається).
22.Про надання повноважень на здійснення представництва.
Сизон
Слово має Льовшин Наталя Олександрівна, спеціаліст І
Тетяна Анатоліївна категорії сектору юридичної роботи міської ради, депутат
міської ради.
Льовшин
На минулій сесії був підтриманий запит Бібика Віталія
Наталя
Володимировича щодо залучення професійних адвокатів для
Олександрівна
представництва інтересів Конотопської міської ради та її
виконавчого комітету в судах різних інстанцій. У зв'язку із чим
було підготовлено проект рішення "Про надання повноважень
на здійснення представництва", а вивчивши комерційні
пропозиції ринку адвокатських послуг, проектом рішення
пропонується уповноважити секретаря міської ради укласти
договір про надання правової допомоги та консультаційних
послуг на строк повноважень Конотопської міської ради 7
скликання з адвокатським бюро "Путій і партнери". На
сьогоднішній день виникло питання у депутатів щодо
формулювання на строк повноважень Конотопської міської
ради 7 скликання і є пропозиція змінити це формулювання до
31 грудня 2018 року.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається голові
Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Гланцу Віталію Аркадійовичу.
Гланц
Якщо ця приватна фірма професійна... Є якісь рекомендації?
Віталій Аркадійович
Сизон
Так. Ми вивчили ринок пропозицій.
Тетяна Анатоліївна
Гланц
Я не заперечую.
Віталій Аркадійович
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Сизон
Тетяна Анатоліївна
Сахно
Олександр
Олександрович
Сизон
Тетяна Анатоліївна
Огрохін
Іван Миколайович

Сизон
Тетяна Анатоліївна
Льовшин
Наталя
Олександрівна

Сизон
Тетяна Анатоліївна
Сахно
Олександр
Олександрович
Сизон
Тетяна Анатоліївна

ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Сизон
Тетяна Анатоліївна

Заперечень у профільної комісії немає. Запитання до правки є?
Які питання від імені ради будуть виноситись цьому бюро для
розгляду?
Зараз є багато судових справ, в Апеляційних і інших судах
саме з питань ради. Це декілька справ.
Обговорення питання: виступили Льовшин Н.О., Сахно О.О.,
Сизон Т.А.
Сьогодні ми стоїмо перед фактом, що юридичного відділу у
міській раді немає. Ті справи, які розглядались раніше і зараз
багато є справ, з ними треба розібратися в юридичній площині.
Тому питання можливо не на три місяці, а на півроку, але
потрібно подивитися, як вони будуть працювати, а головне, що
ті завдання, які вони повинні будуть робити, вони повинні бути
погоджені із депутатським корпусом.
Зауваження враховано. Зараз надійшло дві правки: перша до
31.12.2018...
У будь-якому випадку договір укладається в межах одного
року, тобто до 31 грудня, а в рішенні ми можемо зазначати на 6
місяців чи на будь-який... тому від початку було
формулювання до кінця каденції. Ми не знаємо, як можуть
тривати судові справи, вони можуть тривати за місяць, можуть
тривати роками.
Давайте визначимося таким чином. Договір...
До завершення справ, які розпочаті в цьому році.
Договір укладається до кінця року, але в рішенні приймемо
рішення з поправкою, яка сказана Сахном Олександром
Олександровичем: до завершення справ, які розглядаються і
початі в цьому році. Всі погоджуються з такою правкою? Так.
Ставлю це питання на голосування за основу.
За – 25, Проти – 0, Утрим. – 2.
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання повноважень
на здійснення представництва.
Ставлю на голосування правку. Правка звучить таким чином:
доручити секретарю міської ради укласти з адвокатським бюро
"Путій і партнери" договір на надання правової допомоги та
консультаційних послуг до закінчення ведення справ, які
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ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:
Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

розпочаті в 2018 році. Так? Всі погоджуються з правкою?
Ставлю на голосування дану правку.
За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - Сизон Т.А.: Правка озвучена Сизон Т.А.
Ставлю на голосування в цілому.
За – 24, Проти – 0, Утрим. – 2.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання повноважень на
здійснення представництва.
(Прийняте рішення додається).

23.Про фінансовий аудит комунальних підприємств.
Сизон
Доповідаю з цього питання я і прошу підтримати це питання.
Тетяна Анатоліївна Враховуючи стан комунальних підприємств міста, провести
незалежну експертизу фінансово-господарської діяльності та
звітності комунальних підприємств КП "Теплогарант", КРЕП
"Центральне", КП "Конотопське трамвайне управління", КП
"Муніципалітет", ЖРЕП "Житлосервіс", комунального закладу
Конотопської міської ради "Конотопська центральна районна
лікарня ім. академіка Михайла Давидова", комунального
закладу "Конотопська міська лікарня" уповноваженими на те
особами (аудиторами).
Запитання з цього питання є?
Тягній
На зборах голів фракцій було піднято питання стосовно, що
Сергій Миколайович тут не повний перелік, стосовно водоканалу і банно-прального
комбінату.
Сизон
Ще раз скажіть правку.
Тетяна Анатоліївна
Тягній
Комунальне
підприємство
водоканал
і
комунальне
Сергій Миколайович підприємство "Банно-пральний комбінат".
Сизон
Ставлю на голосування це питання за основу.
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про фінансовий аудит
комунальних підприємств.
Сизон
Ставлю на голосування правку Тягнія Сергія Миколайовича.
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 1.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Тягній С.М.: Правка: додати КП ВУВКГ,
КП БПК.
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Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

Ставлю на голосування це питання в цілому.
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про фінансовий аудит
комунальних підприємств.
(Прийняте рішення додається).

24.Про реорганізацію (перетворення) комунального закладу Конотопської
міської ради «Конотопська міська лікарня» в комунальне некомерційне
підприємство Конотопської міської ради «Конотопська міська лікарня».
Сизон
Слово має Пащенко Інна Олексіївна, заступник міського
Тетяна Анатоліївна голови, депутат міської ради.
Пащенко
Це рішення у нас трішки із запізненням і рішення про
Інна Олексіївна
реорганізацію або автоматизацію медичних закладів в Україні
вже пройшло дві хвилі, і я сподіваюся, що після того, як ми
приймемо сьогодні ці рішення, то з Божою допомогою і за
умови нашої злагодженої роботи, ми зможемо втовпитися в
третю хвилю і отримати фінансування на первинну ланку.
Змінюється організаційно-правова форма медичного закладу і
що тягне за собою певні процедурні моменти, які описані у
даному рішенні, у тому числі із деяких цих моментів мають
виконати, передавальний акт, реорганізаційна комісія, склад
цієї комісії наводиться у додатку. Депутати були ознайомлені,
обговорювалося дане питання на комісіях і так само на
погоджувальній раді. Були зауваження, було бурхливе
обговорення, але врешті решт після погоджувальної ради ми
прийняли рішення, що дане питання будемо рекомендувати на
голосування і просимо всіх депутатів підтримати.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається голові
Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Гричановському Анатолію
Миколайовичу.
Гричановський
Комісія просить підтримати.
Анатолій
Миколайович
Тягній
На засіданні голів фракцій ми підіймали питання стосовно
Сергій Миколайович відповідальних осіб. Тому прошу оголосити під протокол
стосовно даного питання.
Пащенко
Як у будь-якому рішенні, як і у цьому рішенні відповідальність
Інна Олексіївна
за організацію і контроль за виконанням цього рішення
покладається на профільного заступника міського голови, в
даному випадку на мене і на голову постійної депутатської
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Сизон
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

комісії, в даному випадку на Гричановського Анатолія
Миколайовича.
Зауваження ще є?
Ставлю на голосування це питання в цілому.
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про реорганізацію
(перетворення) комунального закладу
Конотопської
міської ради
«Конотопська міська лікарня» в
комунальне некомерційне підприємство Конотопської
міської ради «Конотопська міська лікарня».
(Прийняте рішення додається).

25.Про реорганізацію (перетворення) комунального Закладу Конотопської
міської ради «Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка Михайла
Давидова » в комунальне некомерційне підприємство Конотопської міської ради
«Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка Михайла Давидова».
Сизон
Слово має Пащенко Інна Олексіївна, заступник міського
Тетяна Анатоліївна голови, депутат міської ради.
Сизон
Рішення ідентичні. Інна Олексіївна, з Вашого дозволу я надам
Тетяна Анатоліївна слово голові профільної комісії Гричановському Анатолію
Миколайовичу.
Пащенко
Ідентичне рішення повністю.
Інна Олексіївна
Гричановський
Комісія підтримує.
Анатолій
Миколайович
Тягній
Те саме питання про відповідальну особу. Я хочу наголосити,
Сергій Миколайович що дане рішення дуже соціально важливе для нашого міста, а
тому вважаю, що та підготовка, яка була попередньо і дуже
жваво обговорювалася в комісіях, і остаточне рішення, також
заступником міського голови, чітко не було надано, тому
вважаю, що необхідно в проекті рішення вписати конкретно
особу, яка відповідає за повністю процес реорганізації наших
медичних закладів.
Сизон
В даному випадку в проекті рішення чітко написано, що за це
Тетяна Анатоліївна відповідає заступник міського голови Пащенко Інна
Олексіївна.
Ставлю це питання на голосування в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про реорганізацію
(перетворення) комунального Закладу
Конотопської
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міської ради «Конотопська центральна районна лікарня
ім. академіка Михайла Давидова » в комунальне
некомерційне підприємство Конотопської міської ради
«Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка
Михайла Давидова».
(Прийняте рішення додається).
26.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)» (з внесеними змінами).
Сизон
Доповідає Льовшин Наталія Олександрівна.
Тетяна Анатоліївна
Льовшин
Запропонувала перенести питання на наступне пленарне
Наталя
засідання, у зв'язку із доопрацюванням.
Олександрівна
Сизон
Хто за те, щоб перенести дане питання на наступне пленарне
Тетяна Анатоліївна засідання, прошу голосувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 27, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Льовшин Н.О.: Перенести питання на
наступне пленарне засідання.
27.Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік.
Сизон
Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник
Тетяна Анатоліївна фінансового управління Конотопської міської ради.
Кошевецька
Проект рішення був підготовлений виходячи із бюджету, який
Валентина Павлівна був прийнятий на 2018 рік, тобто всі зміни стосуються тільки
перенесення і прийняття додаткових субвенцій з іншого
бюджету. Даний проект рішення був розглянутий на
профільній комісії, на погоджувальній раді, зауважень та
пропозицій додаткових не надходило. Але була трішки
скорегована додаткова пропозиція, яку ми вам роздали, але цей
текст пропозиції був погоджений і наданий вам для розгляду,
прошу проголосувати.
Сизон
Слово для інформації з даного питання надається голові
Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні.
Ульянченко
Це питання розглядалося і на комісіях, і на погоджувальній
Оксана Федорівна
раді, прошу підтримати даний проект рішення.
Сизон
Ставлю цей проект рішення на голосування в цілому.
Тетяна Анатоліївна
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0.
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ВИРІШИЛИ:

Сизон
Тетяна Анатоліївна
Пащенко
Інна Олексіївна

ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до міського
бюджету на 2018 рік.
(Прийняте рішення додається).
Шановні депутати! У кого є зауваження щодо ведення сесії?
Повідомлення чи заяви?
Повідомила про відкриття та організацію проведення
виставки-ярмарки "Конотопська сотня - 2018".

29.Проведення 2 пленарного засідання 3 жовтня 2018 року о 10.00.
Сизон
Шановні депутати! У зв'язку із тим, що є деякі рішення які
Тетяна Анатоліївна перенесені, ми не закриваємо сесію, оголошуємо перерву, так
як було прийнято на погоджувальній раді, до 3 жовтня на 10
годину дня ІІ пленарне засідання 28 сесії Конотопської міської
ради.
Прошу це питання поставити на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0.
ВИРІШИЛИ:
ПРИЙНЯТИ - Проведення 2 пленарного засідання 3
жовтня 2018 року о 10.00.
Сизон
Дякую всім за роботу і запрошую всіх на відкриття
Тетяна Анатоліївна виставки-ярмарки "Конотопська сотня".

Секретар міської ради

Т.А.Сизон

