
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 29 сесія міської ради, 25.10.2018 
 

м.Конотоп 

від 25.10.2018, 10:00    

  

Усього депутатів:   36 

Присутні на сесії:   28 (список додається) 

Запрошених:       (список додається) 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Прошу Вас зареєструватися в 

електронній системі голосування "Віче" вставивши 

електронну картку в пульт для голосування. 

Прошу провести реєстрацію. 

Процедура реєстрації 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Згідно з реєстрацією із 36 депутатів на сесії присутні 24 

депутати. Сесія правомочна. Є пропозиція розпочати роботу 

двадцять дев'ятої сесії. 

Хто за те, щоб двадцять дев'яту сесію розпочати, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

За 21. Сесія оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

На сесії присутні: Войцеховський Богдан Олександрович, 

начальник Конотопського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Сумській області; Плескач 

Олександр Юрійович, керівник Конотопської місцевої 

прокуратури; Удовиченко Роман Анатолійович, заступник 

керівника Конотопської місцевої прокуратури; Майданевич 

Андрій Вікторович, начальник Конотопського ГУ ДФС у 

Сумській області. 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 29 сесії міської ради 7 скликання 

 

25 жовтня 2018 року 

№  

з/ч 

Назва проекту рішення Примітка 

1.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації 

 

2.  Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією 

 

3.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок 

громадянам згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією 

 

4.  Про припинення прав на земельні ділянки та продовження 

терміну дії договорів оренди землі 

 

5.  Про скасування рішень виконкому «Про приватизацію 

земельних ділянок» 

 

6.  Про розробку містобудівної документації  

7.  Про перейменування вулиці  

8.  Про прийняття у комунальну власність територіальної громади 

міста Конотоп водопровідних мереж 

 

9.  Про внесення змін у рішення Конотопської міської ради від 

27.09.2018 «Про придбання у власність територіальної громади 

м.Конотоп квартири №7 по вул.Цілинній, 12» (7 скликання 28 

сесія) 

Новий 

проект  

10.  Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення на 2017-2021 роки 

 

11.  Про надання матеріальної допомоги  

12.  Про затвердження статуту комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр Конотопської міської ради 

Сумської області» у новій редакції та Порядку проведення 

конкурсу на посаду директора та фахівців 

інклюзивно-ресурсного центру Конотопської міської ради у 

новій редакції 

 

13.  Про внесення змін до міської Програми розвитку та 

забезпечення діяльності комунального підприємства 

«Конотопське трамвайне управління» на 2018-2020 роки 

 

14.  Про приєднання до ініціативи Європейського Союзу «Мери за 

економічне зростання» 

 

15.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2017-2018 роки 

Новий 

проект 
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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) 

Новий 

проект  

17.  Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік    

18.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 «Про 

затвердження програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотоп на 2018 рік (7 скликання, 26 сесія) 

 

19.  Про використання червоно-чорного прапора 

національно-визвольної боротьби на території міста Конотоп 

Новий 

проект  

20.  Про підтримку депутатського звернення Новий 

проект  

 

 

№ 

з/ч 

Питання порядку денного відповідно до системи електронного 

голосування ВІЧЕ 

 0.1 Затвердження редакційної комісії   

 0.2 Затвердження порядку денного   

 1 Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації   

 2 Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам 

господарювання згідно з виготовленою землевпорядною документацією   

 3 Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

 4 Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії 

договорів оренди землі   

 5 Про скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок»   

 6 Про розробку містобудівної документації   

 7 Про перейменування вулиці   

 8 Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 

Конотоп водопровідних мереж   

 9 Про внесення змін у рішення Конотопської міської ради від 27.09.2018 «Про 

придбання у власність територіальної громади м.Конотоп квартири №7 по 

вул.Цілинній, 12» (7 скликання 28 сесія)   

 10 Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки   

 11 Про надання матеріальної допомоги   

 12 Про затвердження статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр Конотопської міської ради Сумської області» у новій редакції та 

Порядку проведення конкурсу на посаду директора та фахівців 

інклюзивно-ресурсного центру Конотопської міської ради у новій редакції   

 13 Про внесення змін до міської Програми розвитку та забезпечення діяльності 

комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 

2018-2020 роки   
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 14 Про приєднання до ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне 

зростання»   

 15 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2017-2018 роки   

 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)   

 17 Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік  

 18 Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп на 2018 рік (7 

скликання, 26 сесія)   

 19 Про використання червоно-чорного прапора національно-визвольної 

боротьби на території міста Конотоп   

 23 Депутатський запит Тягнія С.М. щодо звернення до Президента України 

Порошенка П.О.   

 24 Депутатський запит Білоус І.В. щодо транспортної мережі міста   

 25 Депутатський запит Тягнія С.М. щодо передбачення коштів в бюджеті 2019 

року на заміну вікон в ДНЗ №7   

 26 Депутатський запит Тягнія С.М. щодо передбачення коштів в бюджеті 2019 

року на підтримку створення музею історії спорту   

 27 Депутатський запит Тягнія С.М. щодо освітлення ділянки дороги   

 21 Про проведення наступної чергової сесії міської ради 29 листопада 2018 року 

о 10.00   

 28 Депутатський запит Огрохіна І.М. щодо системи "ВІЧЕ"   

 29 Депутатський запит Огрохіна І.М. щодо звернення до правоохоронних 

органів по встановленим вікнам в бюджетних установах   

 22 Закриття 29 сесії міської ради   

 

0.1.Затвердження редакційної комісії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Для подальшої роботи сесії нам необхідно обрати редакційну 

комісію. Є пропозиція обрати двох депутатів до складу 

редакційної комісії. По кількісному складу заперечень немає? 

Немає. Персонально: 

Білоус Інну Василівну; 

Кондратьєва Євгена Олексійовича. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Сизон Т.А.: Білоус І.В., Кондратьєв Є.О. 
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0.2.Затвердження порядку денного. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку денного 

двадцять дев'ятої сесії. Пропозиції щодо порядку денного, 

проекти рішень вам роздані. Пропозиції до порядку денного 

затверджені Погоджувальною радою... мікрофон Тарасу 

Павловичу. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Тетяна Анатоліївна, я вибачаюся, але вчора так сталося, що я 

добу займався початком опалювального сезону, тому не зміг 

корисно попрацювати в Погоджувальній раді і у нас там були 

питання. Ви знаєте, як нам важко дається зараз початок 

опалювального сезону, тому що два останні роки, практично, 

ніяких кроків не робилося для того, щоб цю ситуацію 

виправити. У нас велика кількість приписів від ПАТ "Сумигаз", 

у нас великі борги КП "Теплогарант" і мешканці міста, в першу 

чергу, чекають від нас злагодженої роботи депутатського 

корпусу щодо негайного і термінового вирішення проблем 

життєдіяльності міста. У нас є тут в порядку денному питання 20 

"Про підтримку депутатського звернення". Я дуже поважно 

відношусь до моїх колег, але все ж, на мою думку, це питання не 

було вирішено, його потрібно вивчити, тому що ще раз говорю, 

у нас останні 2 роки були дуже великі від Конотопської міської 

ради такі кроки щодо звернень і до Президента, і до ВРУ, але 

було мінімум роботи. Тому, на сьогодні, давайте це питання 

знімемо з порядку денного, вивчимо і надамо свої пропозиції 

для подальшого розгляду на наступній сесії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

При формуванні порядку денного надійшла пропозиція зняти 

двадцяте питання. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Я хотів би пояснити про що йде мова. Фракцією ВО 

"Батьківщина" було ініційовано проект рішення щодо звернення 

до Президента України про підтримку депутатів Конотопської 

міської ради щодо негайного скасування постанови КМУ про 

підвищення ціни на газ для населення. Дане звернення і проект 

рішення був поданий до Конотопської міської ради заздалегідь в 

рамках п.15 статті 29, був розглянутий профільною комісією, а 

тому підстав щодо зняття даного звернення немає. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Це питання відповідно до Вашого звернення було включено до 

порядку денного, але є пропозиція депутата і я ставлю її на 

голосування, так як і всі інші пропозиції депутатів.  

Починаємо працювати над порядком денним.  

Ставлю питання голосування порядку денного за основу, прошу 

голосувати.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Затвердження порядку 

денного. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо за правку Тараса Павловича Омельченка: зняти з 

порядку денного двадцяте питання, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 16, Проти – 2, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Омельченко Т.П.: Зняти з порядку 

денного п.20. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

За 16, регламентне питання, рішення прийнято.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Озвучте будь ласка пункт, відповідно до якого рішення 

прийнято. Тому що система ВІЧЕ визначає про те, що рішення 

не прийнято і правка Тараса Павловича не прийнята. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово голові регламентної комісії. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Шановні колеги! Процедурні питання приймаються більшістю 

від кількості присутніх. Шістнадцять осіб являються більшістю 

від кількості присутніх, тому система ВІЧЕ і формує таку 

відповідь. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Який саме пункт Регламенту? 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Наталія Анатоліївна, передивіться Регламент, надайте відповідь, 

працюємо далі. 

 ПРИМІТКА: Відповідно до  пункту 5 статті 43 Регламенту 

Конотопської міської ради, затвердженого  рішенням міської 

ради від 28.08.2018 «Про  затвердження регламенту 

Конотопської міської ради 7-го скликання в новій редакції» (7 

скликання 26 сесія), рішення ради з процедурних питань 

приймається більшістю від складу ради. Також відповідно до 

пункту 2 статті 32 даного Регламенту рішення по пропозиціях 

про зміни або доповнення в порядку денному ухвалюється 

більшістю від загального складу ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю питання порядку денного на голосування в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ – Затвердження порядку 

денного. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 
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1.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект був розглянутий на засіданнях Погоджувальної 

ради та на профільній комісії. За рішенням профільної комісії є 

пропозиція доповнити даний проект рішення пунктом 2.2.8, вам 

роздані додаткові роздруківки, який звучить так: "Надати дозвіл 

Конотопській міській раді в особі комунального підприємства 

Виробничого управління водопровідно-каналізаційного 

господарства по вулиці Червонозаводській, 11а для 

обслуговування будівлі станції перекачки №1 у власність 

(орієнтовна площа 5 соток)".  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія рекомендує прийняти. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Ставлю дане питання на голосування за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо за доповнення: доповнити пунктом 2.2.8. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Дмитренко О.І.: п.2 доповнити п.2.2.8. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

2.Про затвердження площ, надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

профільних депутатських комісій та на загальних зборах. По 

даному питанню земельна профільна комісія пропонує третій 

пункт виключити на доопрацювання. Прошу підтримати даний 

проект та винести на голосування. 

Сизон  Слово для інформації з даного питання надається голові 
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Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія рекомендує підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю дане питання на голосування за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо за правку земельної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Дмитренко О.І.: Виключити п.3 на 

доопрацювання. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо в цілому з даного питання. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

3.Про затвердження площ та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

профільних депутатських комісій, а також на Погоджувальній 

раді. З даного питання пропозицій, зауважень не надходило, 

прошу підтримати та винести на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія рекомендує прийняти даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 
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4.Про припинення прав на земельні ділянки та продовження терміну дії договорів 

оренди землі. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

профільних депутатських комісій, а також на Погоджувальній 

раді. Пропозицій та зауважень з даного проекту не було, прошу 

його підтримати та винести на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія рекомендує прийняти даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення прав на 

земельні ділянки та продовження терміну дії договорів 

оренди землі. 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.Про скасування рішень виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення був розглянутий на засіданнях 

профільних депутатських комісій, а також на Погоджувальній 

раді. Пропозицій та зауважень не було, прошу його підтримати 

та винести на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія рекомендує прийняти даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок». 

(Прийняте рішення додається). 

 

6.Про розробку містобудівної документації. 

Сизон  Слово має Холодьон Сергій Іванович, начальник відділу 
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Тетяна Анатоліївна містобудування та архітектури міської ради. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Даний проект рішення розглядався на постійних профільних 

комісіях і на загальних зборах депутатів, питань і зауважень не 

надходило. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія рекомендує прийняти даний проект рішення в цілому. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про розробку містобудівної 

документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

7.Про перейменування вулиці. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Холодьон Сергій Іванович, начальник відділу 

містобудування та архітектури міської ради. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Даний проект рішення розглядався на постійних профільних 

комісіях і на загальних зборах депутатів. Досамого проекту 

рішення питань не було, були додаткові питання, на них були 

надані відповіді та довідки.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія рекомендує прийняти даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про перейменування вулиці. 

(Прийняте рішення додається). 

 

8.Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Конотоп 

водопровідних мереж. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Левченко Ольга Володимирівна, в.о. начальника 

відділу комунального майна міської ради. 

Левченко  

Ольга 

Володимирівна 

Даний проект рішення розглядався на попередньому засіданні 

профільної комісії, прошу прийняти даний проект. 

Сизон  Слово для інформації з даного питання надається голові 
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Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про прийняття у комунальну 

власність територіальної громади міста Конотоп 

водопровідних мереж. 

(Прийняте рішення додається). 

 

9.Про внесення змін у рішення Конотопської міської ради від 27.09.2018 «Про 

придбання у власність територіальної громади м.Конотоп квартири №7 по 

вул.Цілинній, 12» (7 скликання 28 сесія). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Левченко Ольга Володимирівна, в.о. начальника 

відділу комунального майна міської ради. 

Левченко  

Ольга 

Володимирівна 

Даний проект рішення попередньо розглядався, прошу його 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Даний проект розглядався на комісії, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб прийняти даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін у рішення 

Конотопської міської ради від 27.09.2018 «Про придбання у 

власність територіальної громади м.Конотоп квартири №7 

по вул.Цілинній, 12» (7 скликання 28 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

10.Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник управління 

соціального захисту населення Конотопської міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

В рамках міської комплексної програми збільшено фінансування 

для громадських організацій: "Спілка ветеранів Афганістану 

"Саланг" для здійснення статутної діяльності. В матеріалах сесії 

розміщено 50 тис.грн., але на разі сьогодні збільшено ще 
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фінансування від одного депутата і загальна сума складає 55 

тис.грн. Вам зараз роздають проекти нового рішення. Також в 

новому проекті рішення додано ще одну громадську організацію 

«Ветеранів війни і праці, Збройних Сил та органів правопорядку 

м.Конотоп», їм надана сума в розмірі 10 тис.грн. Це також за 

ініціативою депутата Конотопської міської ради. Всі інші заходи 

програми залишаються незмінними. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Щоб було зрозуміло для інших громадських організацій, які 

отримують співфінансування з бюджету на статутну діяльність, 

збільшення в даному випадку допомоги від міської ради, це 

тільки за рахунок депутатських коштів. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

 

Проект рішення був обговорений на профільній комісії, на 

інших депутатських комісіях, зауважень не було, прошу 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Просимо підтримати даний проект рішення. 

 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

З урахуванням змін. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

З урахуванням змін. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до Міської 

комплексної програми соціального захисту населення на 

2017-2021 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо за доповнення. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правки озвучені Розановою О.М. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування дане рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до Міської 

комплексної програми соціального захисту населення на 

2017-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 
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11.Про надання матеріальної допомоги. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник управління 

соціального захисту населення Конотопської міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

В матеріалах сесії надруковано рішення на суму 54480 грн. На 

сьогодні сума вже збільшена на 215200 грн., але ще були заяви і 

прошу з урахуванням тих заяв, які додані і сьогодні також.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

З урахуванням змін. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

З урахуванням змін. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання матеріальної 

допомоги. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування доповнення Оксани Михайлівни. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Розановою О.М. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування дане рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання матеріальної 

допомоги. 

(Прийняте рішення додається). 

 

12.Про затвердження статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр Конотопської міської ради Сумської області» у новій редакції та Порядку 

проведення конкурсу на посаду директора та фахівців інклюзивно-ресурсного 

центру Конотопської міської ради у новій редакції. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Беспала Ольга Віталіївна, начальник відділу освіти 

міської ради. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

 

Рішення розглядалося на профільній комісії, зауважень, 

заперечень не надходило, прошу підтримати. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Ставлю дане рішення на голосування в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 1, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження статуту 

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр 

Конотопської міської ради Сумської області» у новій 

редакції та Порядку проведення конкурсу на посаду 

директора та фахівців інклюзивно-ресурсного центру 

Конотопської міської ради у новій редакції. 

(Прийняте рішення додається). 

 

13.Про внесення змін до міської Програми розвитку та забезпечення діяльності 

комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 2018-2020 

роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Це рішення попередньо розглядалося, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Комісія підтримала даний проект рішення, пропоную 

проголосувати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до міської 

Програми розвитку та забезпечення діяльності 

комунального підприємства «Конотопське трамвайне 

управління» на 2018-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

14.Про приєднання до ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне 

зростання». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Коваленко  Рішення попередньо розглядалося, прошу підтримати. 
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Олена Василівна 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Дубовик Любов Іванівні. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про приєднання до ініціативи 

Європейського Союзу «Мери за економічне зростання». 

(Прийняте рішення додається). 

 

15.Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2017-2018 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник начальника 

управління житлово-комунального господарства Конотопської 

міської ради. 

Колесников  

Артем Юрійович 

 

Зміни в частині передбачення призначень на 2018 рік для 

влаштування нових дитячих майданчиків на прибудинкових 

територіях, для обладнання житлових будинків мережами 

зовнішнього освітлення і для заміни дверних та віконних 

пройомів в місцях загального користування житлових будинків. 

Прошу підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання не розглядалося на комісії, воно розглядалося на 

Погоджувальній раді. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Даний проект рішення розглядався вчора на Погоджувальній 

раді, у мене було питання стосовно другого пункту, мені так і не 

надали досі додатку №1 до даного проекту рішення. Тому не 

зовсім зрозуміло за рахунок чого будуть кошти в сумі 500 

тис.грн. направлені на обладнання житлових будинків мережі 

зовнішнього освітлення.  

Колесников  

Артем Юрійович 

 

Справа в тому, що це зміни до програми, ми тут розглядаємо не 

кошти, ми перерозподіляємо призначення таким чином, щоб, 

якщо будуть звернення, то ми могли ці кошти використати для 

того, щоб освітити прибудинкові території. В рамках програми, 

загальна сума не збільшується і не зменшується. Додаток є, ми 

підготовили. 

Сизон  На даний час на призначення зовнішнього освітлення 
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Тетяна Анатоліївна прибудинкових територій житлових будинків, для цього  

призначення немає в програмі суми коштів, значить цей 

напрямок не зможе фінансуватися і для цього потрібні зміни в 

програму. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я хочу взяти на себе відповідальність за невчасну підготовку 

даного проекту рішення, тому є об'єктивні і суб'єктивні фактори, 

але ще раз хочу нагадати, що є звернення депутатів 

Конотопської міської ради. Ми на минулій сесії вносили в 

програму кошти призначення на поточний ремонт вуличного 

освітлення, але за інформацією управління 

житлово-комунального господарства, як розпорядника коштів, 

який відповідає за кошти і за виконані роботи, якщо ми робимо 

роботи на прибудинкових територіях на багатоповерхівках, то 

це потрібно проводити не поточним ремонтом вуличного 

освітлення, а капітальним ремонтом з проектно-кошторисною 

документацією, не великою, але це за інформацією УЖКГ це 

буде правильно. Тому ми прийняли рішення в програмі, кошти 

окремо не виділяються по бюджету, а в програмі окремою 

строчкою, для того, щоб ми могли виконувати ці роботи, внести 

такі відповідні зміни. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Тобто, я так розумію, що дані кошти будуть братися в рамках 

того фінансування, яке було профінансоване на минулій сесії, а 

саме 1,5 млн.грн. на вуличне освітлення і депутатських коштів 

тут немає. Так? Зрозуміло. Дякую. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ще питання, зауваження, пропозиції? Немає. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до Програми 

реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства на 2017-2018 роки. 

(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  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Мусієнко Сергій Володимирович, начальник відділу з 

питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та 

взаємодії з правоохоронними органами Конотопської міської 

ради. 

Мусієнко  

Сергій 

Проект рішення розглянуто на Погоджувальній раді, зауважень 

не було, прошу підтримати і поставити на голосування. 
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Володимирович 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Питання розглядалося на засіданні комісії, прохання до сесії 

підтримати рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: 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 міського бюджету на 2018 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

 

Даний проект рішення був розглянутий на профільній комісії, на 

Погоджувальній раді, розгляд проходив по матеріалам, які 

надруковані і з доповненнями, які виникли в цей період. Прошу 

підтримати зміни до програм, які зачепили зміни і були прийняті 

вами в попередніх рішеннях.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Дане питання розглядалося на комісії, на Погоджувальній раді, 

прошу підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до міського 

бюджету на 2018 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

18.Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2018 «Про затвердження 

програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп на 2018 рік (7 

скликання, 26 сесія). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Коваленко  Це рішення узгоджено зі змінами до проекту бюджету та 
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Олена Василівна 

 

розглянуто профільною комісією, просимо підтримати дане 

рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Дане питання розглядалося, прошу підтримати даний проект 

рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до рішення 

міської ради від 28.08.2018 «Про затвердження програми 

економічного і соціального розвитку м.Конотоп на 2018 рік 

(7 скликання, 26 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

19.Про використання червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби 

на території міста Конотоп. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Ульянченко Оксана Федорівна, депутат Конотопської 

міської ради. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

30 березня 2018 року у Верховній Раді України зареєстровано 

законопроект "Про прапор національної гідності", яким 

передбачено встановлення прапора на будівлях органів 

державної влади. За незалежність України боролися воїни під 

двома прапорами - це жовто-блакитний і червоно-чорний, прошу 

підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Це питання розглядалося на засіданні депутатської комісії, 

комісія рекомендувала винести на розгляд сесії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть доповнення, зауваження, пропозиції? 

Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про використання 

червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби 

на території міста Конотоп. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Ставлю на голосування перерву 10 хвилин, а 

потім інші питання. Перерва 10 хвилин і голови фракцій 
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 збираються у малій залі.  

Прошу поставити на голосування дане питання. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Сизон Т.А.: Перерва 10 хвилин. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голів фракцій прошу до малої сесійної зали. 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ: 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Прохання зайняти свої робочі місця. 

Починаємо роботу. Прошу провести перереєстрацію. 

Процедура реєстрації 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Продовжуємо роботу. Переходимо до депутатських запитів. 

Депутатський запит депутата Тягнія Сергія Миколайовича. 

 

23.Депутатський запит Тягнія С.М. щодо звернення до Президента України 

Порошенка П.О. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Фракція ВО "Батьківщина" Тягній Сергій Миколайович. Ми 

сьогодні реєстрували порядок денний, проект рішення, але він 

був за ініціативою депутата Омельченка Т.П., голови фракції 

Блоку Петра Порошенка, знятий. Тому вимушений дане 

звернення подати у вигляді депутатського запиту. Я прошу раду 

підтримати даний депутатський запит та направити депутатське 

звернення Конотопської міської ради до Президента України 

щодо негайного скасування постанови КМУ про підвищення 

ціни на газ для населення в Україні. 

Звернення до Президента України Порошенка Петра 

Олексійовича депутатів Конотопської міської ради 7 скликання 

щодо негайного скасування постанови Кабінету Міністрів 

України про підвищення ціни на газ для населення: 

"Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що 

рішенням уряду від 19 жовтня 2018 року було прийнято рішення 

уряду про підвищення ціни на газ для населення на 23%. За 

рішенням Уряду з 1 листопада поточного року ціна газу для 

населення складатиме 8550 грн. за тисячу кубометрів. 

Традиційно Голова Уряду аргументував такі дії виконанням 

вимог МВФ для виділення чергового кредитного траншу. Крим 

того, було наголошено, що раніше Урядом під це зобов'язання, 

були взяті багатомільярдні кредити, які збільшили загальний 

обсяг державного боргу на майже 50 млрд. дол. І наразі настає 

період виплати значної частини цього боргу. Аби зробити це, 

Україні потрібно знайти прийнятні фінансові інструменти. 

Співпраця з МВФ - один з таких інструментів. Але активізувати 

її можна лише при умові виконання зобов'язання щодо ціни на 
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газ для населення. Тобто, Уряд черговий раз замість вчинення 

дій щодо розвитку економіки та підтримки бізнесу в країні та 

подолання корупції вчергове намагається залізти в кишеню 

звичайних громадян та саме за їх рахунок вирішити питання 

погашення багатомільярдних кредитів, отриманих ним же та 

"освоєних" друзями президента. Насправді ж МВФ вимагає 

лише збалансувати економіку, привести до оптимальних 

показників дефіцит державного бюджету та боргових 

зобов'язань.  

Ми, депутати Конотопської міської ради від фракції ВО 

"Батьківщина", вважаємо рішення Уряду від 19 жовтня про 

підвищення ціни на газ для населення неприпустимим і таким, 

що порушує конституційні права громадян України на доступні 

житлово-комунальні послуги для всіх споживачів та 

порушенням їх конституційних прав на достойний рівень життя. 

Більше того, переконані, що боргова політика уряду є 

неефективною і такою, яка шкодить національним інтересам і 

вітчизняній економіці. Наголошуємо, що внутрішні резерви 

України за умови їх ефективного використання та викорінення 

корупції дозволять забезпечити економічну незалежність 

держави, у тому числі й енергетичну."Укргазвидобування" та 

приватні компанії видобувають з українських надр понад 20 

млрд. кубометрів газу. У той же час населення України 

споживає 17 млрд. кубометрів. Україна має чудові перспективи 

нарощувати видобуток власного газу видобуваючи не тільки 

поверхневий газ, а й горизонтальний та газ на великих глибинах, 

який залишається недоторканим. Цим газом Україна могла б 

покривати усі свої потреби та продавати його на експорт. 

Поважне експертне середовище зазначає, що об'єктивна вартість 

українського газу - від 1500 до 2000 грн. за тисячу кубометрів. 

Навіть існуюча до 19 жовтня 2018 року ціна для українців (6957 

грн. за тисячу кубометрів) у 3,5-4,5 рази більше за оголошену 

експертами. Відтак, яке економічне обґрунтування дозволило 

уряду вчергове підвищити ціни на газ для населення? Крім того, 

аналіз поточної ситуації в Україні засвідчує випередження 

зростання тарифів над зростанням доходів населення. Останні 

протягом 3  років зросли щонайменше у 5 разів при тому, що за 

даними Держслужби статистики України у 2015 році номінальна 

заробітна плата українця зросла на 20,5% проти 2014 року, а 

реальна - зменшилась на 20,2%. Протягом 2017 року реальна 

зарплата збільшилась на 19% у порівнянні з 2016 роком 

(довідково: 2016 рік до 2015 року - 9%). Паралельно з цим ще 
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скасовуються субсидії, які багато людей отримували в попередні 

роки. Скасовуються субсидії, навіть якщо одна людина з родини 

виїхала працювати за кордон, навіть якщо вони десь там комусь 

перерахували пенсії. І це масове скасування субсидій - це ще 

один удар по українцях. І саме тому, ми депутати Конотопської 

міської ради, в такій тяжкій ситуації зобов'язані стати на захист 

людей, що нас обирали та звернутися до Президента України з 

вимогою скасувати цей злочин перед людьми, це ще одне 

необґрунтоване підвищення тарифів на газ та на тепло. У 

відповідності до п.15 ст.106 Конституції України Президент 

України зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів 

невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до 

Конституційного Суду України щодо їх конституційності. 

Враховуючи вищевикладене, вимагаємо від Президента України 

виконати конституційний обов'язок перед власними 

громадянами і зупинити дію Постанови Кабінету Міністрів 

України від 19 жовтня 2018 року щодо підвищення ціни на газ 

для населення та вжити заходів щодо скасування вказаної 

Постанови Кабінету Міністрів України". 

Прошу даний запит підтримати Конотопську міську раду та 

направити даний депутатський запит з урахуванням 

депутатського звернення за належністю. Дякую. 

Дубовик  

Любов Іванівна 

Я особисто, як депутат, як громадянин, мешканець цього міста і 

думаю, що кожен присутній в цьому залі теж не в захваті від 

підняття ціни на газ, ми проти цього. Але, почувши текст запиту, 

можу сказати, що в ньому дуже багато правового нігілізму. 

Наприклад, обізвавши злочином, то треба на це мати вирок і ще 

багато таких моментів. Далі. Чому він юридично не законний? 

Я, юридично незаконні рішення і запити підтримувати особисто 

не буду і не раджу нікому. Чому? Тому що на сьогоднішній день 

продовжений термін оприлюднення і прийняття остаточного 

рішення відносно цієї постанови КМУ до 1 листопада. На 

сьогоднішній день такої постанови КМУ немає, вона не 

оприлюднена, вона не набрала законної сили і я не знаю, що я 

маю сьогодні просити Президента, скасувати чи зупинити дію? 

Тобто юридично даний запит є необґрунтований, неграмотний і 

незаконний. Тому я особисто підтримувати не буду, хоча я теж 

проти підняття ціни на газ. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

У мене прохання. Депутатські запити взагалі не обговорюються, 

вони голосуються, це у мене прохання до всіх. І ще одне 

прохання - депутатський запит повинен стосуватися ради міста, 

де працює депутат, а не взагалі. 
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Ставлю даний запит на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 12, Проти – 1, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Тягнія С.М. щодо 

звернення до Президента України Порошенка П.О. 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна  

Наступний депутатський запит Білоус Інни Василівни. 

 

 

24.Депутатський запит Білоус І.В. щодо транспортної мережі міста. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Транспорт грає істотну роль в житті населення міста. Транспорт 

безпосередньо впливає на трудову і культурно-побутову 

активність населення, в значній мірі обумовлюючи технічний і 

соціальний прогрес суспільства. В нашому місті існує 

транспортна мережа, згідно якої існують маршрути щодо 

перевезення населення містом. На протязі останніх 2 місяців до 

мене, як до депутата, звертаються мешканці міста зі скаргами 

щодо неякісного перевезення автобусним маршрутом №15. Хочу 

відмітити, що за даним маршрутом знаходяться дві школи 

інтернату і один технікум, тобто це школярі та студенти 

навчальних закладів. Більше в цьому напрямку не існує 

транспортного маршруту. З 2017 року на цьому маршруті була 

зменшена кількість автобусів з 4 на 2. На сьогоднішній день з 

цих 2 автобусів функціонує лише 1. Тому, вважаю за необхідне 

органу відповідальному за автоперевезення (відділу економіки) 

в місті негайно переглянути умови договору і створити комісію 

для оцінки виконання умов автоперевізника. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний депутатський запит. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Білоус І.В. щодо 

транспортної мережі міста. 

(Запит додається). 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Депутатський запит Тягнія Сергія Миколайовича. 

25.Депутатський запит Тягнія С.М. щодо передбачення коштів в бюджеті 2019 

року на заміну вікон в ДНЗ №7. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Останнім часом до мене, як до депутата міської ради, надходить 

дуже багато звернень від батьківських комітетів дитячих груп  

ДНЗ №7 "Золотий ключик" з приводу надання коштів на 

проведення утеплення будівель - заміни вікон, дверей, та ін. 
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Мені також стало відомо, що аналогічні звернення надходять і 

до інших депутатів, округи яких знаходяться в центрі міста. 

Враховуючи те, що діти потребують комфортних умов 

перебування, а батьки у своїх зверненнях скаржаться на те, що 

діти в дитсадках часто хворіють через протяги та неналежний 

температурний режим, а також враховуючи спрямованість 

роботи міської ради на посилення енергозбереження в 

бюджетних установах, що в свою чергу призведе до збереження 

бюджетних коштів, прошу при формуванні бюджету на 2019 рік 

передбачити  кошти на заміну вікон на енергозберігаючі в ДНЗ 

№7 "Золотий ключик". Також слід зазначити, що в даному 

садочку виховується 329 дітлахів у 19 групах. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний депутатський запит. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Тягнія С.М. щодо 

передбачення коштів в бюджеті 2019 року на заміну вікон в 

ДНЗ №7. 

(Запит додається). 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Наступний депутатський запит Тягнія Сергія Миколайовича. 

26.Депутатський запит Тягнія С.М. щодо передбачення коштів в бюджеті 2019 

року на підтримку створення музею історії спорту. 

Тягній 

Сергій Миколайович 

 

До мене, як до депутата міської ради, надійшло звернення 

ініціативної групи ветеранів спорту щодо організації та 

оформлення музею історії фізичної культури та спорту, яка 

орієнтовно буде розміщуватись по вул. Ярмарковій, 12 у 

приміщенні МЦФЗН "Спорт для всіх". У жовтні відбулося 

зібрання ініціативної групи з даного питання за участю першого 

заступника міського голови та голови фракцій ВО 

"Батьківщина", "Укроп" та за участі першого заступника 

міського голови Омельченка Тараса Павловича, а також 

ветеранів спорту, зацікавлених у даному питанні. Враховуючи 

те, що питання пропаганди спорту та здорового способу життя 

серед молоді міста має одне з пріоритетних значень, прошу при 

формуванні бюджету на 2019 рік передбачити кошти на 

підтримку ініціативи ветеранів спорту. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний депутатський запит. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Тягнія С.М. щодо 

передбачення коштів в бюджеті 2019 року на підтримку 

створення музею історії спорту. 

(Запит додається). 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 

Наступний депутатський запит Тягнія Сергія Миколайовича. 

27.Депутатський запит Тягнія С.М. щодо освітлення ділянки дороги. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

 

До мене, як до депутата міської ради звернулись мешканці 

мікрорайонів "7вітрів" і "Порт" з питання, що на сьогодні два 

густонаселених мікрорайони міста з'єднуються дорогою від 5-го 

кооперативу (мікрорайон "Порт") до перехрестя вул. 

Черняховського та 2-го пров. вул. Панфілова (мікрорайон "7 

вітрів"). Вказана ділянка дороги знаходиться в незадовільному 

стані, до того ж  вздовж неї відсутнє вуличне освітлення, що 

створює незручності мешканцям мікрорайонів, а також дітям, 

які ходять до ЗОШ №3 та повертаються з школи у пізній час. 

Виходячи з вищевикладеного та враховуючи, що вирішення 

даного питання не потребує залучення значних бюджетних 

коштів, прошу депутатів Конотопської міської ради підтримати 

мій депутатський запит та надати доручення управлінню 

житлово-комунального господарства міської ради віднайти 

можливість виконати відповідні роботи по оснащенню 

освітлення даної ділянки дороги. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний депутатський запит. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Тягнія С.М. щодо 

освітлення ділянки дороги. 

 

21.Про проведення наступної чергової сесії міської ради 29 листопада 2018 року о 

10.00. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Пропоную чергову сесію міської ради 

провести 29 листопада 2018 року о 10.00. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Про проведення наступної чергової сесії 

міської ради 29 листопада 2018 року о 10.00. 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ще є депутатський запит Огрохіна Івана Миколайовича. 
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Огрохін 

Іван Миколайович 

Перше. У нас на протязі певного часу не працює система ВІЧЕ. 

Як депутатський запит, прошу кожного разу на сесії розглядати 

питання щодо відповідальної особи, яка працює по системі ВІЧЕ 

і про інформацію, яка проходе по табло, в межах законодавства і 

регламенту міської ради. 

Другий депутатський запит. Звертаюся до фахівців, можливо до 

правоохоронних органів і до міської ради. На протязі останніх 5 

років в місті Конотоп була проведена заміна вікон на пластикові 

і по програмі енергоефективності. Управлінням економіки був 

придбаний тепловізор. На сьогодні ці вікна не відповідають 

будівельним нормам і враховуючи те, що ця програма в 

законний спосіб не виконана і є зауваження по будівельним 

питанням, прошу провести аналіз всіх вікон по бюджетним 

установам, де вони виконувалися, в якому стані. Перш за все 

мене хвилює питання збитків, які нанесені і передбачити кошти 

для того, за рахунок кого ці кошти для виконання будівельних 

робіт, маються на увазі відкоси та все інше, по утепленню, щоб 

воно дійсно відповідало програмі енергоефективності. 

28.Депутатський запит Огрохіна І.М. щодо системи "ВІЧЕ" 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування перший запит. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Огрохіна І.М. щодо 

системи "ВІЧЕ". 

 

29.Депутатський запит Огрохіна І.М. щодо звернення до правоохоронних органів 

по встановленим вікнам в бюджетних установах. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування наступний депутатський запит Огрохіна 

Івана Миколайовича. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Депутатський запит Огрохіна І.М. щодо 

звернення до правоохоронних органів по встановленим 

вікнам в бюджетних установах. 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Всі питання, винесені на розгляд двадцять дев'ятої сесії, 

вирішені. 

 

22.Закриття 29 сесії міської ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Прошу вас голосувати за закриття сесії. Всі оголошення після 

закриття сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Закриття 29 сесії міської ради. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

За 25, сесія оголошується закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Секретар міської ради        Т.А.Сизон 

 


