
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 30 сесія міської ради 
 

м.Конотоп 

від 29.11.2018, 15:00    

 

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 зареєструвалося 26 

депутатів. Сесія правомочна. Є пропозиція розпочати 

роботу тридцятої сесії. 

Хто за те, щоб тридцяту сесію розпочати, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

За 24. 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; 

Удовиченко Роман Анатолійович, заступник керівника 

Конотопської місцевої прокуратури; Книш Валерій 

Михайлович, начальник Конотопського ГУ ДФС у 

Сумській області; Вінниченко Олександр Олексійович, 

заступник начальника Конотопського відділу УСБУ по 

Сумській області. 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 30 сесії міської ради 7 скликання 
 

 

29 листопада 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 продовження терміну дії договорів оренди землі  

5.  Про внесення змін до рішень міської ради та скасування рішень 

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

 

6.  Про надання в суборенду земельної ділянки  

7.  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок 

(присадибні ділянки) 

 

8.  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок 

(для здійснення господарської діяльності) 

 

9.  Про продаж у власність земельної ділянки  

10.  Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути 

виставлені на земельні торги 

 

11.  Про внесення змін до умов договору купівлі-продажу 

незавершеного будівництва 

 

12.  Про продовження терміну дії договорів позички (безоплатного 

користування) майна 

 

13.  Про придбання у власність територіальної громади м.Конотоп 

квартири №103 по вул.Будівельників, 36 

 

14.  Про придбання у власність територіальної громади м.Конотоп 

квартири №41 по вул.Братів Лузанів, 38 

 

15.  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального 

захисту населення на 2017-2021 роки 

 

16.  Про надання матеріальної допомоги  

17.  Про внесення змін до міської Програми «Молодь» на 2018 рік  

18.  Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних 

закладів міста Конотоп на 2018 рік 
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19.  Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопа на 2018-2021 

роки» 

 

20.  Про затвердження плану діяльності Конотопської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 

 

21.  Про внесення змін до Програми розвитку та забезпечення 

діяльності комунального підприємства «Конотопське трамвайне 

управління» на 2018-2020 роки 

 

22.  Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2017-2018 роки 

 

23.  Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс» 

Новий 

проект 

24.  Про затвердження Статуту комунального 

ремонтно-експлуатаційного підприємства «Центральне» 

Новий 

проект 

25.  Про затвердження Статуту Комунального підприємства 

виробничого управління водопровідно-каналізаційного 

господарства 

Новий 

проект 

26.  Про затвердження Статуту КП «Теплогарант» Новий 

проект 

27.  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 

28.  Про припинення розміщення заїжджих пересувних цирків-шапіто 

з тваринами на території міста Конотоп 

Новий 

проект 

29.  Про проведення конкурсу серед банків щодо розміщення 

тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних 

рахунках в 2019 році 

Новий 

проект 

30.  Про продовження дії рішень міської ради від 24.06.2015 (6 

скликання 64 сесія) «Про встановлення окремих місцевих 

податків та зборів» та «Про встановлення ставки земельного 

податку» (із внесеними змінами) та застосування їх в 2019 році 

 

31.  Про  затвердження  звіту про виконання міського бюджету за 9 

місяців 2018 року 

 

32.  Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік  

33.  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) 

 

34.  Про затвердження міської Програми розвитку земельних відносин 

та охорони земель на 2019 рік 

 

35.  Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівною 

документацією на 2018-2022 роки в новій редакції 

 



4 

 

36.  Про затвердження Міської програми соціального захисту 

пільгових категорій населення м.Конотоп на 2019-2021 роки 

 

37.  Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів 

та святкових заходів в місті на 2019 рік 

 

38.  Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2019 рік  

39.  Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та 

оздоровлення дітей улітку 2019 року» 

 

40.  Про затвердження міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних 

закладів міста Конотоп на 2019 рік 

 

41.  Про затвердження міської Програми «Про проведення конкурсу з 

визначення проектів, розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка» 

на 2019 рік 

 

42.  Про затвердження Програми забезпечення організаційної 

діяльності на 2019 рік 

 

43.  Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації 

населення на 2019 рік 

 

44.  Про внесення змін до міської Програми «Відкритий 

інформаційний простір м.Конотоп на 2017-2020 роки», 

затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 (7 скликання 

21 сесія) 

 

45.  Про внесення змін до міської Програми з реалізації Конвенції 

ООН про права дитини на 2017-2019 роки 

 

46.  Про внесення змін до Програми «Підтримка діяльності 

Конотопського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді на 2016-2020 роки» 

 

47.  Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посади директора Комунального некомерційного підприємства 

Конотопської міської ради 

 

48.  Про затвердження Статуту та передавального акту Комунального 

некомерційного підприємства Конотопської міської ради 

«Конотопська центральна районна лікарня ім.академіка Михайла 

Давидова» 

 

49.  Про затвердження Статуту та передавального акту Комунального 

некомерційного підприємства Конотопської міської ради 

«Конотопська міська лікарня» 

 

50.  Про затвердження програми забезпечення медичним 

обслуговуванням населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на грудень 2018 
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року 

51.  Депутатські запити  

 

 

№ 

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 продовження терміну дії договорів оренди землі   

 5 
 Про внесення змін до рішень міської ради та скасування рішень виконкому 

«Про приватизацію земельних ділянок»   

 6  Про надання в суборенду земельної ділянки   

 7  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок   

 8  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок   

 9  Про продаж у власність земельної ділянки   

 10 
 Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені на 

земельні торги   

 11 
 Про внесення змін до умов договору купівлі-продажу незавершеного 

будівництва   

 12 
 Про продовження терміну дії договорів позички (безоплатного користування) 

майна   

 13 
 Про придбання у власність територіальної громади м.Конотоп квартири №103 

по вул.Будівельників, 36   

 14 
 Про придбання у власність територіальної громади м.Конотоп квартири №41 

по вул.Братів Лузанів, 38   

 15 
 Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки   

 16  Про надання матеріальної допомоги   

 17  Про внесення змін до міської Програми «Молодь» на 2018 рік   

 18 

 Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста 

Конотоп на 2018 рік   

 19  Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопа на 2018-2021 роки»   

 20 
 Про затвердження плану діяльності Конотопської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік   
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 21 

 Про внесення змін до Програми розвитку та забезпечення діяльності 

комунального підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 

2018-2020 роки   

 22 
 Про внесення змін до Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2017-2018 роки   

 23 
 Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс»   

 24 
 Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Центральне»   

 25 
 Про затвердження Статуту Комунального підприємства виробничого 

управління водопровідно-каналізаційного господарства   

 26  Про затвердження Статуту КП «Теплогарант»   

 27 

 Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на 

2016-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016  (7 

скликання 9 сесія)   

 28 
 Про припинення розміщення заїжджих пересувних цирків-шапіто з тваринами 

на території міста Конотоп   

 29 
 Про проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних 

коштів міського бюджету на депозитних рахунках в 2019 році   

 54  Повернення до порядку денного   

 28 
 Про припинення розміщення заїжджих пересувних цирків-шапіто з тваринами 

на території міста Конотоп   

 29 
 Про проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних 

коштів міського бюджету на депозитних рахунках в 2019 році 

 30 

 Про продовження дії рішень міської ради від 24.06.2015 (6 скликання 64 сесія) 

«Про встановлення окремих місцевих податків та зборів» та «Про 

встановлення ставки земельного податку» (із внесеними змінами) та 

застосування їх в 2019 році   

 31 
 Про  затвердження  звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 

року   

 32  Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік   

 33 

 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)   

 34 
 Про затвердження міської Програми розвитку земельних відносин та охорони 

земель на 2019 рік   

 35 
 Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівною 

документацією на 2018-2022 роки в новій редакції   

 36 
 Про затвердження Міської програми соціального захисту пільгових категорій 

населення м.Конотоп на 2019-2021 роки   
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 37 
 Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2019 рік   

 38  Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2019 рік   

 39 
 Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей 

улітку 2019 року»   

 40 

 Про затвердження міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста 

Конотоп на 2019 рік   

 41 

 Про затвердження міської Програми «Про проведення конкурсу з визначення 

проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації 

яких надається фінансова підтримка» на 2019 рік   

 42 
 Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 2019 

рік   

 43 
 Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації населення на 

2019 рік   

 44 

 Про внесення змін до міської Програми «Відкритий інформаційний простір 

м.Конотоп на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 

22.12.2016 (7 скликання 21 сесія)   

 45 
 Про внесення змін до міської Програми з реалізації Конвенції ООН про права 

дитини на 2017-2019 роки   

 46 

 Про внесення змін до Програми «Підтримка діяльності Конотопського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2016-2020 

роки»   

 47 

 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 

директора Комунального некомерційного підприємства Конотопської міської 

ради   

 55  Повернення до порядку денного   

 56 

 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.09.2018 "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"   

 48 

 Про затвердження Статуту та передавального акту Комунального 

некомерційного підприємства Конотопської міської ради «Конотопська 

центральна районна лікарня ім.академіка Михайла Давидова»   

 49 

 Про затвердження Статуту та передавального акту Комунального 

некомерційного підприємства Конотопської міської ради «Конотопська міська 

лікарня»   

 50 
 Про затвердження програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 
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міста Конотоп на грудень 2018 року   

 51  Депутатські запити   

 52 
 Про проведення наступної чергової сесії міської ради 21 грудня 2018 року о 

10.00   

 53  Закриття 30 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: 

Гричановського Анатолія Миколайовича; 

Назаренка Ігоря Михайловича. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Гричановський А.М., Назаренко І.М. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! На виконання запиту депутата міської ради 

Огрохіна Івана Миколайовича інформую:  

Система ВІЧЕ під час тестування при підготовці до сесії 

працювала в штатному режимі, збоїв не було. На даний час не 

працюють два пульти для голосування, які були пошкоджені. 

Сьогодні із системою електронного голосування ВІЧЕ 

працюють: 

1.Золотарьов Дмитро Валентинович - оператор комп’ютеру 

секретаріату, здійснює виконання основних функцій ПТК 

"ВІЧЕ" при проведенні сесії (запускає хід сесії, проводить 

реєстрацію депутатів, проведення і фіксацію результатів 

голосувань, вносить зміни до порядку денного (доповнення, 

зміна послідовності розгляду питань та ін.), відслідковує 

наявність персональних електронних карток у пультах депутатів 

у реальному часі ходу сесії). 

2.Яременко Наталія Анатоліївна – відслідковує роботу системи в 

сесійній залі. 

3.Деряпа Артем Вікторович, Лушня Владислав Леонідович - 

відповідальні за технічне обслуговування системи електронного 

голосування ВІЧЕ до та під час сесії (її налаштування та 

справність роботи), відповідальні за звукове та відео 
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супроводження. 

0.2.Затвердження порядку денного. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку денного 

тридцятої сесії. Пропозиції щодо порядку денного, проекти 

рішень вам роздані. 

Вчора, на Погоджувальній раді було прийнято рішення про 

перенесення чотирьох рішень на грудень, а саме: 

1.Інформація про стан законності, боротьби із злочинністю, 

охорони громадського порядку та результати діяльності на 

території міста у 2018 році. 

2.Про затвердження переліку закладів культури базової мережі 

міста Конотоп. 

3.Про затвердження Програми підтримки та розвитку малого і 

середнього підприємництва у м.Конотопі на 2019-2021 роки. 

4.Про затвердження комплексної Програми підтримки та 

підвищення енергоефективності житлового фонду міста 

Конотоп на 2019-2020 роки. 

Також до порядку денного додано 7 нових проектів рішень, а 

саме: 

1.Про затвердження Статуту житлового 

ремонтно-експлуатаційного підприємства «Житлосервіс». 

2.Про затвердження Статуту комунального 

ремонтно-експлуатаційного підприємства «Центральне». 

3.Про затвердження Статуту Комунального підприємства 

виробничого управління водопровідно-каналізаційного 

господарства. 

4.Про затвердження Статуту КП «Теплогарант». 

5.Про внесення змін до Комплексної міської програми 

«Правопорядок на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням 

міської ради від 31.03.2016       (7 скликання 9 сесія). 

6.Про припинення розміщення заїжджих пересувних 

цирків-шапіто з тваринами на території міста Конотоп. 

7.Про проведення конкурсу серед банків щодо розміщення 

тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних 

рахунках в 2019 році. 

Всі ці рішення додані за рішенням Погоджувальної ради. 

Прошу вас затвердити пропозиції до порядку денного, які вам 

роздані з урахуванням вказаних вище змін. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

На минулій сесії фракцією ВО «Батьківщина» було ініційовано 

проект рішення щодо звернення депутатів Конотопської міської 

ради до Президента України стосовно зменшення тарифів на газ. 
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Чи буде включатися цей проект рішення до пропозицій до 

порядку денного? Якщо ні, то чому? 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Даний проект рішення розглядався на минулій сесії. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

На минулій сесії даний проект рішення було ініційовано, але за 

пропозицією голови фракції БПП Омельченка Тараса Павловича 

було знято у зв’язку із тим, що він підготовлювався до 

опалювального періоду і не мав змоги з ним ознайомитись. 

Тому я хотів би розуміти коли буде розглядатися даний проект. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Дякую. Перейдемо до порядку денного, а потім до депутатських 

запитів. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Я хочу, щоб було озвучено причину перенесення чи відхилення 

затвердження сьогодні на сесії Програми підвищення 

енергоефективності житлового фонду і Програми підтримки 

малого і середнього підприємництва. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ці дві програми перенесено на грудень місяць, у зв’язку із тим, 

що в грудні будемо приймати програму ЖКГ міста, бюджет і до 

того часу буде визначено чи є можливість збільшити суму 

коштів програми і відразу закласти її в бюджет. Перенесено у 

зв’язку із з’ясуванням можливостей бюджету 2019 року. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Запитав згідно яких норм Закону не включається до порядку 

денного проект рішення, який був ініційований фракцією ВО 

«Батьківщина» ще на минулій сесії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ви вчора не підняли це питання на Погоджувальній раді щодо 

внесення його до порядку денного. Порядок денний 

затверджений на Погоджувальній раді. Якщо у Вас є пропозиції, 

то проходимо по порядку денному, повертаємося до порядку 

денного і вносимо його в порядок денний вже після 

затвердження всіх програм. Добре? Дякую! 

Шановні депутати! Переходимо до розгляду питань порядку 

денного. 

Запис на виступ і для запитань проводиться за допомогою 

системи електронного голосування «Віче» або усного звернення 

депутата до головуючого шляхом підняття рук. 

Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного 

тридцятої сесії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного. 

 

1.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було обговорено на засіданнях 

профільних комісій та на загальних зборах голів. Пропозиція: до 

даного проекту рішення включити пункт 2.3, а саме щодо 

надання дозволу для індивідуального житлового будівництва по 

вулиці Рокосовського, 75а, це звичайна присадибна ділянка. 

Пункт 2.3., який був раніше викладений, вважати пунктом 2.4. 

Дані доповнення обговорювалися на профільних комісіях, 

прошу включити та винести на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Могиленку Павлу Арвитовичу. 

Могиленко  

Павло Арвитович 

Дане питання було розглянуто, заперечень не було, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування дане питання за основу, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

Омельченко 

Тарас Павлович 

Оголошую про конфлікт інтересів. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування правку, яку оголосила Дмитренко 

Оксана Іванівна. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнення озвучені Дмитренко О.І. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я оголошую про конфлікт інтересів. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування дане питання в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, 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 

Даним проектом рішення затверджуються вже розроблені 

проекти земельних ділянок для подальшої передачі в оренду 
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землекористувачам. Даний проект був розглянутий на засіданні 

профільної земельної комісії та на Погоджувальній раді. Була 

пропозиція доповнити проект рішення пунктом 7, а саме надати 

в оренду земельну ділянку по вулиці Генерала Тхора (район 

житлового будинку №61а) для будівництва дитячого кафе 

терміном на 6 місяців. А також пропозиція виключити пункт 5 у 

зв’язку із тим, що до міської ради надійшла копія рішення суду у 

справі про розірвання договору. 

Прошу дані правки врахувати та винести на голосування даний 

проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Могиленку Павлу Арвитовичу. 

Могиленко 

Павло Арвитович 

Були розглянуті ці питання, правки внесені, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження площ, 

надання земельних ділянок суб’єктам господарювання 

згідно з виготовленою землевпорядною документацією. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Стосовно пункту 5, Ви сказали, що у Вас є копія рішення суду і 

на підставі цього виключається даний пункт. Дане рішення 

вступило в законну силу? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Нам надійшло 20.11.2018, рішення суду, яке було прийнято 

08.11.2018, ввійшло в законну силу, позов задовольнити, 

розірвати договір оренди і зобов’язати підприємство повернути 

земельну ділянку до земель комунальної власності. 5 питання 

стосувалося поділу даної земельної ділянки і якщо ця ділянка у 

землекористувача вилучається, то поділ неумісний. Рішення 

Сумського Господарського Суду. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Чи є представник Технокому в залі, щоб зміг пояснити? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ні, немає.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю дану правку на голосування. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Виключити з рішення пункт 5. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19, Проти – 0, Утрим. – 5. 



13 

 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Виключити з рішення п.5. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування наступну правку. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна  

Доповнити проект рішення пунктом 7, а саме надати о оренду 

Ковальову Олександру Петровичу земельну ділянку по вулиці 

Генерала Тхора (біля житлового будинку №61а) для будівництва 

дитячого кафе терміном на 6 місяців. Зобов’язати його укласти 

із міською радою договір оренди, а також зобов’язати протягом 

6 місяців внести зміни до містобудівної документації, а саме: 

змінити профіль використання об’єкта, що будується. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування дану правку. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Доповнити рішення п.7. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю в цілому на голосування даний проект рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 1. 

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 було обговорено на засіданні профільної 

земельної комісії та на Погоджувальній раді. Пропозицій і 

зауважень з даного проекту не надходило. Прошу підтримати 

його та винести на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Могиленку Павлу Арвитовичу. 

Могиленко  

Павло Арвитович 

Просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, 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 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 було обговорено на засіданні профільної 

земельної комісії та на Погоджувальній раді. Пропозицій і 

зауважень з даного проекту не надходило. Прошу підтримати 

його та винести на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Могиленку Павлу Арвитовичу. 

Могиленко  

Павло Арвитович 

Питання на комісії розглянуто, зауважень не було, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження терміну дії 

договорів оренди землі. 

(Прийняте рішення додається). 

 

5.Про внесення змін до рішень міської ради та 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 було обговорено на засіданні профільної 

земельної комісії та на Погоджувальній раді. Пропозицій і 

зауважень з даного проекту не надходило. Прошу підтримати 

його та винести на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Могиленку Павлу Арвитовичу. 

Могиленко  

Павло Арвитович 

Питання на комісії розглянуто, зауважень не було, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

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

міської ради та скасування рішень виконкому «Про 

приватизацію земельних ділянок». 

(Прийняте рішення додається). 

 

6.Про надання в суборенду земельної ділянки. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення пропонується передати в суборенду 

земельну ділянку по вулиці Деповській, 107, яка на даний час 

перебуває в оренді у приватного акціонерного товариства 

«Українська енергетична група». Землі для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. Даний проект рішення було 

обговорено на засіданні профільної земельної комісії та на 

Погоджувальній раді. Пропозицій і зауважень з даного проекту 

не надходило. Прошу підтримати його та винести на 

голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Могиленку Павлу Арвитовичу. 

Могиленко  

Павло Арвитович 

Питання на комісії розглянуто, зауважень не було, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання в суборенду 

земельної ділянки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

7.Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення надається дозвіл на викуп у власність 

земельних ділянок на яких розташовані індивідуальні житлові 

будинки. Даний проект рішення було обговорено на засіданні 

профільної земельної комісії та на Погоджувальній раді. 

Пропозицій і зауважень з даного проекту не надходило. Прошу 

підтримати його та винести на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Могиленку Павлу Арвитовичу. 

Могиленко  

Павло Арвитович 

Питання на комісії розглянуто, зауважень не було, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на викуп 

у власність земельних ділянок. 
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(Прийняте рішення додається). 

 

8.Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення пропонується надати дозвіл на викуп 

ділянок на яких розташовані повноцінні об’єкти. Даний проект 

рішення було обговорено на засіданні профільної земельної 

комісії та на Погоджувальній раді. Пропозицій і зауважень з 

даного проекту не надходило. Прошу підтримати його та 

винести на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Могиленку Павлу Арвитовичу. 

Могиленко  

Павло Арвитович 

Питання на комісії розглянуто, зауважень не було, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволу на викуп 

у власність земельних ділянок. 

(Прийняте рішення додається). 

 

9.Про продаж у власність земельної ділянки. 

 Перед початком розгляду питання перед трибуною виступила 

Багрянцева О.Ю. із заявою, що даний проект рішення є 

незаконним. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення пропонується продати у власність 

товариству «СТК Айсберг» земельну ділянку по вулиці Братів 

Лузанів. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Могиленку Павлу Арвитовичу. 

Могиленко  

Павло Арвитович 

Вони заплатили борг? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Так. Станом на сьогоднішнє число сума боргу погашена в 

повному обсязі. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Скажіть будь ласка. Було рішення сесії, коли ще був міським 

головою Дзед В.І., там був визначений чіткий порядок 

приватизації цієї земельної ділянки. Це рішення чине чи не 
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чинне на сьогодні? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Рішення про надання дозволу на викуп було прийнято у 2016 

році і одним пунктом із зобов’язань було продавати земельну 

ділянку після введення в експлуатацію фундаментів. На 

сьогоднішній день товариство «Айсберг» представило свідоцтво 

про незавершене будівництво. Тобто даний пункт виконаний. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Друге питання. Яка експертна оцінка на сьогодні? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Ціна продажу визначається на підставі звіту про експертну 

грошову оцінку. Звіт про експертну грошову оцінку було 

виконано на підставі проведеного в міській раді конкурсу, 

пройшов цей звіт рецензування, тобто відповідає чинному 

законодавству. Згідно поданому звіту ціна одного квадратного 

метру 102 грн., повністю земельна ділянка коштує дев’ятсот 

сорок тисяч вісімсот сорок вісім гривень. 

Згідно договору оренди міська рада щомісячно отримує 25,9 

тис.грн. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Третє питання. У Вас є приклади по якій ціні аналогічні ділянки 

в цьому районі продавалися раніше? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

По вулиці Братів Лузанів продавався у власність об’єкт, де метр 

квадратний коштував 200 чи 220 грн.  

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

У якому році це було? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Це було у 2016 році, але ж рельєф місцевості у цих земельних 

ділянок різниться. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Повідомила, що ціна земельної ділянки визначається рішенням 

експертизи, експертним висновком. Експертна оцінка була 

проведена в листопаді 2018 року. 

Чи збільшилась ціна оцінки у порівнянні із попереднім звітом? 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Збільшилась. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

В даному випадку є незавершене будівництво. Олександр 

Олександрович, Ви знаєте Закон, що якщо є незавершене 

будівництво і земельна ділянка в оренді, то перше право має той, 

чиє є незавершене будівництво. Так? Так. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Рішенням міської ради від 23.04.2008 року, 26 сесія, земельну 

ділянку по Братів Радченків, 41 включено до переліку земельних 



18 

 

ділянок, які можуть бути виставлені на земельний аукціон для 

продажу їх у власність. 28.10.2008 року проведено торги у формі 

аукціону, переможцем яких стало ТОВ 

«Спортивно-розважальний комплекс Айсберг». На даній ділянці 

розпочато будівництво спортивного комплексу. Питання 

будівництва нових тенісних площадок за бюджетні кошти не 

передбачено. В той же час виконавчий комітет міської ради 

готовий розглянути питання виділення земельних ділянок для 

побудови тенісних кортів за приватні кошти. 10 років пройшло з 

того часу і ніяких змін. Де гарантія того, що там буде щось 

будуватись і ми не будемо дивитись на ту яму ще 10 років? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Тенісний корт зараз будується і він на стадії завершення. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Хто виконував експертну оцінку і якого числа це було? 

 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Повідомила, що звіт складено 15 листопада. До цього, згідно 

чинного законодавства, було оголошено конкурс експертів. На 

цьому конкурсі приймало участь декілька заяв. Переможця було 

визнано ТОВ «Нотаріус». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Надала слово присутньому в сесійній залі члену виконавчого 

комітету Середі Геннадію В’ячеславовичу. 

Середа 

Геннадій 

В’ячеславович 

Звернувся до депутатів з проханням зняти з розгляду дане 

питання. Також повідомив, що якщо депутати бажають 

продати дану земельну ділянку, то спілка ветеранів АТО 

м.Конотопа разом із спілкою цивільного корпусу «АЗОВ» готові 

викупити цю земельну ділянку по цій же самій ціні. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 1, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продаж у власність 

земельної ділянки. 

 

10.Про затвердження переліку земельних ділянок, які можуть бути виставлені на 

земельні торги. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даним проектом рішення включається до переліку та надається 

дозвіл на розробку проекту землеустрою на земельну ділянку по 

вулиці Братів Лузанів, 47а з метою її подальшої реалізації на 
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земельних торгах. Даний проект рішення було обговорено на 

засіданні профільної земельної комісії та на Погоджувальній 

раді. Пропозицій і зауважень з даного проекту не надходило. 

Прошу підтримати його та винести на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Могиленку Павлу Арвитовичу. 

Могиленко  

Павло Арвитович 

Питання на комісії розглянуто, зауважень не було, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 2. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження переліку 

земельних ділянок, які можуть бути виставлені на земельні 

торги. 

(Прийняте рішення додається). 

 

11.Про внесення змін до умов договору купівлі-продажу незавершеного 

будівництва. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Левченко Ольга Володимирівна, в.о. начальника 

відділу комунального майна міської ради. 

Левченко  

Ольга 

Володимирівна 

Даний проект рішення розглядався на постійній профільній 

комісії та на Погоджувальній раді, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус 

Інна Василівна 

Питання розглянуто на комісії, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 1. 

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

договору купівлі-продажу незавершеного будівництва. 

(Прийняте рішення додається). 

 

12.Про продовження терміну дії договорів позички (безоплатного користування) 

майна. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Левченко Ольга Володимирівна, в.о. начальника 

відділу комунального майна міської ради. 

Левченко  

Ольга 

Даний проект рішення розглядався на постійній профільній 

комісії, прошу підтримати. 
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Володимирівна 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Питання розглянуто на комісії, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження терміну дії 

договорів позички (безоплатного користування) майна. 

(Прийняте рішення додається). 

 

13.Про придбання у власність територіальної громади м.Конотоп квартири №103 

по вул.Будівельників, 36. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Левченко Ольга Володимирівна, в.о. начальника 

відділу комунального майна міської ради. 

Левченко  

Ольга 

Володимирівна 

Прошу зняти з розгляду проект рішення, у зв’язку із тим, що на 

даний час ця квартира продана. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Прошу зняти з розгляду даний проект рішення, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Зняти з розгляду проект рішення. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Попрохав надати доручення виконавчим органам міської ради, 

щоб в подальшому така ситуація не була можлива. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Повідомила, що надано доручення службі міської ради у справах 

дітей, відділу комунального майна зв’язатися із ОДА, щоб 

вирішити питання придбання квартири цій дитині сироті, але 

за іншою адресою. 

 

14.Про придбання у власність територіальної громади м.Конотоп квартири №41 

по вул.Братів Лузанів, 38. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Левченко Ольга Володимирівна, в.о. начальника 

відділу комунального майна міської ради. 

Левченко  

Ольга 

Володимирівна 

Даний проект рішення розглядався, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  Питання розглянуто на комісії, просимо підтримати. 
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Інна Василівна 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про придбання у власність 

територіальної громади м.Конотоп квартири №41 по 

вул.Братів Лузанів, 38. 

(Прийняте рішення додається). 

 

15.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 

Проект рішення розглядався на засіданні профільної комісії, на 

Погоджувальній раді, на всі питання надані відповіді, прошу 

підтримати.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати. 

  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 27, 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). 

 

16.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 надрукований проект рішення із сумою 37700 

грн., але під час розгляду інших звернень сума збільшилась і на 

сьогодні складає 129350 грн. Але перед початком сесії ще 

декілька депутатів надали заяви, тому прошу прийняти рішення 

з урахуванням усіх заяв, які надійшли сьогодні. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 
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Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати з урахуванням змін. 

  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання матеріальної 

допомоги. 

(Прийняте рішення додається). 

 

17.Про внесення змін до міської Програми «Молодь» на 2018 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Качура-Редько Ольга Олегівна, начальник відділу 

міської ради у справах молоді та спорту. 

Качура-Редько 

Ольга Олегівна 

Рішення розглядалося на профільній комісії, питань та 

пропозицій не надходило, просимо підтримати. 

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 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

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

Програми «Молодь» на 2018 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

18.Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста 

Конотоп на 2018 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Качура-Редько Ольга Олегівна, начальник відділу 

міської ради у справах молоді та спорту. 

Качура-Редько 

Ольга Олегівна 

Рішення розглядалося на профільній комісії, Погоджувальній 

раді, пропозицій та зауважень не надходило, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 
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Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 1. 

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

комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та 

спортивних закладів міста Конотоп на 2018 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

19.Про внесення змін до Програми «Освіта Конотопа на 2018-2021 роки». 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Беспала Ольга Віталіївна, начальник відділу освіти 

міської ради. 

Беспала  

Ольга Віталіївна 

Проект рішення розглядався на профільній депутатській комісії, 

зауважень та пропозицій не надходило, просимо підтримати. 

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 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

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

«Освіта Конотопа на 2018-2021 роки». 

(Прийняте рішення додається). 

 

20.Про затвердження плану діяльності Конотопської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Коваленко 

Олена Василівна 

Проект рішення розглядався профільною комісією, зауважень не 

надходило, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Завгородньому Сергію Івановичу. 

Завгородній 

Сергій Іванович 

Питання розглядалося на засіданні комісії, прохання підтримати. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

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

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження плану 

діяльності Конотопської міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Скажіть будь-ласка стосовно регуляторних актів. Чи плануєте 

Ви, чи є у Вас в розробці регуляторні акти, які не включені до 

даного проекту рішення? Якщо такі є, то коли Ви пануєте їх 

включати? 

Коваленко  

Олена Василівна 

Повідомила, що всі регуляторні акти, які надали відповідальні 

підрозділи включені до даного плану. 

  

21.Про внесення змін до 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 

Дане рішення розглядалося профільною комісією, під час 

розгляду цього рішення була додана пропозиція депутата Білоус 

Інни Василівни, щоб додати КП «КТУ» кошти в сумі 1538 грн. 

на ремонт зупинок.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Завгородньому Сергію Івановичу. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Питання розглядалося на засіданні комісії, прохання підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про внесення змін до 

Програми розвитку та забезпечення діяльності 

комунального підприємства «Конотопське трамвайне 

управління» на 2018-2020 роки. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Правка: додати 1538 грн. на ремонт зупинок громадського 

транспорту. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю дану правку на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Коваленко О.В. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 

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

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

розвитку та забезпечення діяльності комунального 

підприємства «Конотопське трамвайне управління» на 

2018-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

22.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 

Даний проект рішення розглядався на засіданні голів фракцій, 

сьогодні розглядався на профільній комісії, були питання, 

надавалися відповіді, пропозиція підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус 

Інна Василівна 

Сьогодні на комісії було розглянуто дану програму, була 

рекомендація комісії створити робочу групу за участю всіх 

депутатів з приводу тарифів. Оскільки йде реформування і 

реорганізація по ЖЕКам тому просимо за згодою залучити 

депутатів і створити таку групу. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Нам не зовсім зрозумілий підхід з підготовки даних проектів 

рішень, тому що питання дуже нагайні і дуже суттєві, і кошти 

дуже великі – більше 22 млн.грн.  Але проекти рішень нам 

надаються за півдня до розгляду їх на сесії і екстремально ми їх 

розглядаємо. Проте я хочу всім нагадати і також надати з голосу 

запит депутатський стосовно того, що коли виділялись перший 

раз кошти для того, щоб ми ввійшли в опалювальний період і 

виділяли із вільного залишку 16 млн.грн. фінансової підтримки 

КП «Теплогарант», ми говорили про те, що більше не чіпаємо 

вільний залишок.  І по друге підприємство звітує фінансовому 

управлінню міської ради, і щотижня управлінню ЖКГ міської 

ради спільно з депутатською комісією підприємство звітує і 

розповідає про плани виходу з даної кризової ситуації.  

Але нажаль, на сьогоднішній день, співпраці з цього приводу не 

було. Тому я прошу мій депутатський запит з голосу, щоб на 
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наступній сесії прозвітувати скільки було проведено до нового 

року комісій , які заходи і в якому стані знаходиться дане 

комунальне підприємство. 

Хочу надати другий запит стосовно того, що ми вже 

неодноразово піднімали питання, мною особисто піднімався 

депутатський запит, стосовно теплової мережі на постачання 

теплової енергії від котельні по Червонозаводькій по вулиці 

Генерала Тхора, яка сьогодні фактично у відкритому стані, 

фахівці попрацювали і на сесії відзвітували, що на даній мережі, 

яка обслуговує 7-8 будинків, втрати теплової енергії складають 

більше 1 млн.грн. на опалювальний період, але до цього часу 

також нічого не зроблено. Тому хотілось би розуміти коли це 

буде зроблено. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

На початку опалювального сезону борги за газ були 48 млн.грн. 

Так, дійсно, на сьогодні ніхто не прозвітував чому це відбулося і 

хто за це повинен відповідати. Але перші кроки зробили і в тих 

умовах, в яких сьогодні залишилося місто і в жовтні-листопаді 

місто отримує тепло. Хотілося б його мати і до кінця року і на 

майбутнє. Але ті питання, які сьогодні виникають на 

підприємстві, то дійсно, вони сьогодні кожного дня облікуються, 

як і газ, як і тепло, яке надається мешканцям і в той же день 

такий звіт є. Тому прохання, щоб ми повернулися до тієї теми 

яка виникла, що 20 млн.грн. це крок який, розгребти те що є, а 

не 48 млн.грн. Так, дійсно, потрібно розбиратися і шляхи, що 

стосуються схеми теплозабезпечення, модернізації котла, 

модернізації системи теплоопалення і все інше треба робити, але 

це треба робити виважено і так далі. 

Наступне питання – це ЖЕКи. Два ЖЕКи – Житлосервіс і 

Центральний не відповідають нормам, як треба обслуговувати 

будинки. Але борги в одного до мільйона, а в другого більше 

500 тис.грн. І ті пропозиції, які сьогодні надаються управлінням 

ЖКГ це пропозиції за рахунок тих коштів, які було призначено 

за цей рік по управлінню не за рахунок вільного залишку.  

Я теж хотів би задати питання управлінню ЖКГ, що немає 

системної роботи по цьому питанню, нема бачення, як і хто буде 

обслуговувати в майбутньому будинки при новому тарифі і те 

що провели якийсь конкурс, чи по іншому назва, і тільки один 

надав нормальні документи, а все інше це те, що невдосконалена 

система, яка працює. Тому на першому кроці розуміючи, що в 

темі працюють люди і їм треба надати заробітну плату, 

заборгованість за жовтень, листопад існує, електроенергія 
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невідомо, але це все ми розгрібаємо гріхи минулої влади. Тому 

прохання, все підтримати, щоб місто працювало, а оцінку і 

майбутні питання роботи розглянути додатково, те що 

пропонував Тягній Сергій Миколайович і голова комісії.  

Омельченко  

Тарас Павлович 

Дійсно, зайнятість, це є так, і в першу чергу вона є тому, що і я, і 

управління ЖКГ, ми практично ці 2,5 місяці керуємо 

комунальними підприємствами містами в ручному режимі для 

того, щоб вивести їх зі стану банкротства, в якому вони 2 місяці 

тому прибували. Тому що у нас були відключення 

електроенергії, у нас відключався газ по гуртожитку, у нас 

відключалася електроенергія по гуртожитках і багато інших 

питань, і в першу чергу це питання комунального підприємства 

«Теплогарант». З першого дня був створений оперативний штаб 

по підготовці до опалювального періоду, тому в рамках штату і в 

рамках комісії ТЕБ та НС ми провели ряд заходів, в тому числі 

за підтримки депутатів і Івана Миколайовича, і Сергія 

Миколайовича, місто включилося до опалювального сезону 

вчасно і у нас не було ніяких проблем, як в інших містах. Зараз 

ми працюємо над ефективною роботою ЖЕКів, для того, щоб у 

нас було менше скарг від населення. Я хочу доповісти, що за 

останні 3 тижні кількість скарг скоротилися в 4 рази. У нас 

звільнені бухгалтери-економісти по ЖЕКам, звільнений 

економіст по КП «Теплогарант», у нас зараз проводиться 

перевірка державної аудиторської служби по КП «Теплогарант» 

завдяки чому ми будемо знати реальний стан підприємства і 

чому фактично 50 млн.грн. виникло заборгованості. Я хочу 

наголосити, що управління ЖКГ і я, як перший заступник 

міського голови, ми і надалі будемо надавати повну інформацію. 

Якщо депутати хочуть працювати в рамках окремої комісії, то 

ми її ще раз створимо, в тому числі по підприємству КП 

«Теплогарант» і будемо працювати спільною працею. Але ще 

раз хочу наголосити і хочу підтримати ці заходи, які зараз 

потрібні для того, щоб життєдіяльність міста була повністю 

організована зі сторони влади. 

По КП «Теплогарант» зараз ми включаємо в бюджет 2019 року 

кошти для розробки схеми оптимізації і я дякую депутату 

Пащенко І.О. за її допомогу в цьому питанні, і з 1 січня ми 

починаємо роботу над новою схемою і паралельно ми 

проводимо роботи по виконанню приписів держпраці, сумигазу і 

для цього у нас кожного дня проводиться робота в тому числі і 

по інформуванню, ми знаємо, кожного дня, два рази на добу 
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потрібно зняти показання лічильників газу, показання 

лічильників тепла, скільки гігакалорій у нас виходить з кожної 

котельні, знаємо самі слабкі точки по котельням і разом із 

депутатським корпусом, і виконавчою владою будемо терміново 

і невідкладно будемо робити все для того, щоб не допустити 

втрат. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Повідомила, що ці рішення потрібні для того, щоб комунальні 

підприємства працювали. 

Пащенко 

Інна Олексіївна 

Зрозуміло, це кошти дуже величезні і я хотіла б бачити, і всі 

депутати теж, на сьогодні у нас створилися такі величезні борги, 

що буде завтра, як зміниться тенденція, за рахунок чого ці 

мінуси стануть плюсами. Де дорожня карта, що буде зроблено в 

січні, що буде зроблено в лютому, коли ми вийдемо на нуль, 

коли ми підемо в плюс? Цього не зрозуміло. 22 млн.грн. це 

великі гроші. Наприклад, у сусідній Шостці більше 80 млн.грн. 

ТЕЦ винна НАК Нафтогазу, але жодного мільйону, жодної 

гривні із міського бюджету на ТЕЦ не виділено. А ми виділяємо 

один раз, другий раз, третій раз і тому я пропоную, щоб на 

наступний раз виробило управління ЖКГ заходи, що вони 

дадуть, в цифрах. І ще прошу не перекладати наші технічні 

проблеми на плечі містян, тому що у тарифах КП «Теплогарант» 

основна складова це газ і споживання газу множиться на 

коефіцієнти, коригуємо, кільки б ми їх не коригували, але якщо 

ми обсяг споживання газу не зменшимо, то ніякий тариф люди 

далі вже не витримають. Тому в першу чергу потрібно зменшити 

обсяги споживання газу і знаходьте шляхи в цьому напрямку.   

Тягній  

Сергій Миколайович 

Ми розуміємо, що наше комунальне підприємство в дуже 

тяжкому фінансовому положенні, ми розуміємо, що є труднощі 

із фондом заробітної плати і так далі, але ми розуміємо ще те, 

що сьогодні перший заступник міського голови особисто 

повинен взяти на себе відповідальність і працювати над 

фінансовими результатами кожного підприємства, і щотижня 

або і щодня звертати на це увагу, і вирішувати питання, яким 

чином можна отримати фінансовий результат, щоб його 

покращити. Тому ми будемо голосувати за даний проект 

рішення, але вважаємо і просимо Тараса Павловича залучати 

депутатську комісію з питань управління ЖКГ у вирішенні 

даних питань, щоб рішення приймалося не однією людиною, а 

приймати рішення після повного вивчення даного питання і 

обговорення з усіма. 

Сизон  Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 
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Тетяна Анатоліївна 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, 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). 

 

23.Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник начальника 

управління житлово-комунального господарства Конотопської 

міської ради. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Це рішення підготовлено на підставі щойно прийнятої програми 

про внесення додаткових коштів комунальним підприємствам. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус 

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто на засіданні профільної комісії, 

просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства 

«Житлосервіс». 

(Прийняте рішення додається). 

 

24.Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Центральне». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник начальника 

управління житлово-комунального господарства Конотопської 

міської ради. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Це рішення підготовлено на підставі щойно прийнятої програми, 

прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус 

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто на засіданні профільної комісії, 

просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства 

«Центральне». 

(Прийняте рішення додається). 

 

25.Про затвердження Статуту Комунального підприємства виробничого 

управління водопровідно-каналізаційного господарства. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник начальника 

управління житлово-комунального господарства Конотопської 

міської ради. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Це рішення підготовлено на підставі щойно прийнятої програми, 

збільшено майно підприємства, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто на засіданні профільної комісії, 

просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

Комунального підприємства виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства. 

(Прийняте рішення додається). 

 

26.Про затвердження Статуту КП «Теплогарант». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник начальника 

управління житлово-комунального господарства Конотопської 

міської ради. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Це рішення підготовлено на підставі затвердженої програми, 

збільшено статут комунального підприємства, прошу 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Дане питання було розглянуто на засіданні профільної комісії, 

просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту КП 

«Теплогарант». 
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(Прийняте рішення додається). 

 

27.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 

управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення та взаємодії з правоохоронними органами 

Конотопської міської ради. 

Мусієнко  

Сергій 

Володимирович 

Даний проект рішення розглядався під час засідання профільної 

комісії, на Погоджувальній раді, зауважень не надходило, прошу 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Комісія розглядала це питання, зауважень немає, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 1, 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). 

 

28.Про припинення розміщення заїжджих пересувних цирків-шапіто з тваринами 

на території міста Конотоп. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Холодьон Сергій Іванович, начальник відділу 

містобудування та архітектури Конотопської міської ради. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Була пропозиція пункт 1.1. і 1.2 виключити і замінити в редакції 

«рекомендувати не надавати погодження розміщення заїжджих 

пересувних цирків-шапіто, які використовують в своїх номерах 

тварин на території міста Конотоп». Питання розглядалося на 

профільних комісіях та на Погоджувальній раді, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Могиленку Павлу Арвитовичу. 

Могиленко  

Павло Арвитович 

Проект рішення розглядався, комісія рекомендує винести на 

розгляд сесії. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 16, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про припинення 

розміщення заїжджих пересувних цирків-шапіто з 

тваринами на території міста Конотоп. 

 

 Після голосування вийшли активісти захисту тварин до 

депутатів і висловили свій протест щодо не прийняття даного 

рішення. 

Депутати вирішили ще раз повернутися до розгляду цього 

питання. Виступали: Тягній С.М., Омельченко Т.П. 

 

54.Повернення до порядку денного. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Хто за те, щоб повернутися до розгляду питань порядку денного, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до порядку денного. 

 

28.Про припинення розміщення заїжджих пересувних цирків-шапіто з тваринами 

на території міста Конотоп. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 Ставимо дане питання на голосування за основу. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про припинення розміщення 

заїжджих пересувних цирків-шапіто з тваринами на 

території міста Конотоп. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Правка: рекомендувати не надавати погодження розміщення 

заїжджих пересувних цирків-шапіто, які використовують в своїх 

номерах тварин на території міста Конотоп. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування дану правку. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18, Проти – 1, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Холодьоном С.І. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Деякі депутати заявили, що у них не спрацював пункт, тому 

головуюча поставила дану правку на голосування повторно. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування дану правку. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Холодьоном С.І. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про припинення розміщення 

заїжджих пересувних цирків-шапіто з тваринами на 

території міста Конотоп. 

(Прийняте рішення додається). 

 

29.Про проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних 

коштів міського бюджету на депозитних рахунках в 2019 році. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Даний проект рішення був підтриманий, розглянутий на 

Погоджувальній раді, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Комісія не розглядала це питання, розглядалося питання на 

Погоджувальній раді, прошу це питання підтримати. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я оголошую про конфлікт інтересів. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

 Я оголошую про конфлікт інтересів. 

Пащенко 

Інна Олексіївна 

Оголошую про конфлікт інтересів. 

Євсейчик  

Сергій Леонідович 

Оголошую про конфлікт інтересів. 

Марченко 

Юрій Миколайович 

Оголошую про конфлікт інтересів. 

Назаренко 

Ігор Михайлович 

Оголошую про конфлікт інтересів. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Оголошую про конфлікт інтересів. 

Сахно  

Олександр 

Олександрович 

Оголошую про конфлікт інтересів. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про проведення конкурсу серед 

банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів 
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міського бюджету на депозитних рахунках в 2019 році. 

(Прийняте рішення додається). 

 

30.Про продовження дії рішень міської ради від 24.06.2015 (6 скликання 64 сесія) 

«Про встановлення окремих місцевих податків та зборів» та «Про встановлення 

ставки земельного податку» (із внесеними змінами) та застосування їх в 2019 році. 

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, 

Погоджувальній раді, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Комісія розглядала дане питання, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження дії рішень 

міської ради від 24.06.2015 (6 скликання 64 сесія) «Про 

встановлення окремих місцевих податків та зборів» та 

«Про встановлення ставки земельного податку» (із 

внесеними змінами) та застосування їх в 2019 році. 

(Прийняте рішення додається). 

 

31.Про  затвердження  звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 

року. 

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, 

Погоджувальній раді, зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Комісія розглядала дане питання, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про  затвердження  звіту про 

виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року. 
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(Прийняте рішення додається). 

 

32.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, 

Погоджувальній раді, відповідає змінам прийнятих у попередніх 

програмах, прошу підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Комісія розглядала дане питання, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 

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

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

бюджету на 2018 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

33.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  

Олена Василівна 

Проект рішення розглядався на профільній комісії, він 

узгоджений із рішенням про зміни до бюджету, просимо 

підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Комісія розглядала дане питання, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, 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). 
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34.Про затвердження міської Програми розвитку земельних відносин та охорони 

земель на 2019 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було обговорено на засіданні профільної 

земельної комісії та на Погоджувальній раді. Пропозицій і 

зауважень з даного проекту не надходило. Прошу підтримати 

його та винести на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Могиленку Павлу Арвитовичу. 

Могиленко  

Павло Арвитович 

Пропозицій не надходило, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження міської 

Програми розвитку земельних відносин та охорони земель 

на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

35.Про затвердження Програми забезпечення міста містобудівною документацією 

на 2018-2022 роки в новій редакції. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Холодьон Сергій Іванович, начальник відділу 

містобудування та архітектури Конотопської міської ради. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Дане питання розглядалося на засіданні профільної комісії та на 

Погоджувальній раді, пропозицій не надходило, просимо 

підтримати. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Я прошу коротко доповісти з даного питання, тому що містян 

турбує питання коли буде затверджено Генеральний план міста. 

Холодьон  

Сергій Іванович 

На сьогоднішній день ведеться робота по оновленню 

Генерального плану міста, планується завершити роботи в 2019 

році. Також по програмі передбачено розробку детального плану 

в мікрорайоні Сонячний для того, щоб забезпечити 

інфраструктуру земельних ділянок. Пропонується по програмі 

розробка історико-архітектурного плану в 2019 році і розробка 

плану зонування віднесено на наступні періоди. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається члену 

профільної постійної комісії Могиленку Павлу Арвитовичу. 

Могиленко  

Павло Арвитович 

Проект рішення розглядався, комісія рекомендує винести на 

розгляд сесії. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Проект було розглянуто, просимо підтримати. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Декілька років йде розробка Генерального плану і Ви знову 

кажете як в минулому році, добавте 200 тис.грн., а ми не почули 

коли і при яких умовах закінчимо розробку Генерального плану. 

При яких умовах в місті буде затверджений Генеральний план? 

Холодьон  

Сергій Іванович 

Сума коштів, яка передбачена по програмі достатня для того, 

щоб розробити цю рекомендацію, але для затвердження ще 

необхідно буде розробити історико-архітектурний опорний 

план. Якщо програма буде до фінансована, то ці роботи можна 

буде виконати в наступному році і затвердити Генеральний план 

спільно з історико-архітетурним опорним планом в наступному 

році. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Скільки все це буде коштувати? 

Холодьон  

Сергій Іванович 

По Генеральному плану зараз 530 тис.грн. і також 

історико-архітектурний опорний план, на сьогоднішній день 

закупівля не проведена, тому остаточну цифру ми назвати не 

можемо, але приблизно стартова ціна буде більше 660 тис.грн. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Пропоную прийняти програму в такому вигляді в якому вона є, а 

в 2019 році коли буде видно, що Генеральний план в роботі і 

розробляється, повернутися до розгляду цього питання і до цієї 

програми. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Пропоную затвердити, а у грудні місяці повернутися до цього 

питання, щоб він вивчив і конкретно сказав, тому що 2019 рік це 

зовсім інше. Потрібно закінчити його в першому півріччі 2019 

року. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю зараз на голосування проект рішення в токому вигляді 

як він є, а в грудні 2018 року повернутися до розгляду цього 

питання. 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми 

забезпечення міста містобудівною документацією на 

2018-2022 роки в новій редакції. 

(Прийняте рішення додається). 

 

36.Про затвердження Міської програми соціального захисту пільгових категорій 

населення м.Конотоп на 2019-2021 роки. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник управління 

соціального захисту населення Конотопської міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Проект рішення розглядався на засіданні профільної комісії, на 

всіх комісіях, на Погоджувальній раді, на всі питання надані 

відповіді, прошу підтримати.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати. 

  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Міської 

програми соціального захисту пільгових категорій 

населення м.Конотоп на 2019-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

37.Про затвердження Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2019 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Степанідін Павло Вікторович, головний спеціаліст 

відділу культури і туризму Конотопської міської ради. 

Степанідін  

Павло Вікторович 

Проект рішення був розглянутий на засіданні профільної комісії, 

на Погоджувальній раді, зауважень та пропозицій не надходило, 

просимо підтримати. 

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 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми 

організації та проведення фестивалів та святкових заходів в 

місті на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 
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38.Про затвердження міської Програми «Молодь» на 2019 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Качура-Редько Ольга Олегівна, начальник відділу 

міської ради у справах молоді та спорту. 

Качура-Редько 

Ольга Олегівна 

Програма обговорювалася на профільній комісії, на 

Погоджувальній раді, надходили пропозиції стосовно 

збільшення суми фінансування програми, просимо зараз 

затвердити програму в такому вигляді як вона є і повернутися до 

розгляду програми у грудні 2019 року коли ми будемо бачити 

всі можливості бюджету на 2019 рік. 

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. 

  

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Як я розумію, в попередніх роках сума була більша, я вважаю, 

що необхідно буде додати додаткові кошти для дітей. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження міської 

Програми «Молодь» на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

39.Про затвердження міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей 

улітку 2019 року». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Качура-Редько Ольга Олегівна, начальник відділу 

міської ради у справах молоді та спорту. 

Качура-Редько 

Ольга Олегівна 

Програма обговорювалася на профільній комісії, на 

Погоджувальній раді, надходили пропозиції стосовно 

збільшення суми фінансування програми, просимо зараз 

затвердити програму в такому вигляді як вона є і повернутися до 

розгляду програми у грудні 2019 року коли ми будемо бачити 

всі можливості бюджету на 2019 рік. 

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. 

  



40 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження міської 

Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей улітку 

2019 року». 

(Прийняте рішення додається). 

 

40.Про затвердження міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних закладів міста 

Конотоп на 2019 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Качура-Редько Ольга Олегівна, начальник відділу 

міської ради у справах молоді та спорту. 

Качура-Редько 

Ольга Олегівна 

Програма розглядалася на профільній комісії, на 

Погоджувальній раді, зауважень та пропозицій не надходило, 

просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Запропонував футбольній громадськості міста на майбутнє  

розглянути можливість створення і функціонування в місті 

футбольного клубу «Шахтар». 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження міської 

комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та 

спортивних закладів міста Конотоп на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

41.Про затвердження міської Програми «Про проведення конкурсу з визначення 

проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації 

яких надається фінансова підтримка» на 2019 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Качура-Редько Ольга Олегівна, начальник відділу 

міської ради у справах молоді та спорту. 

Качура-Редько 

Ольга Олегівна 

Програма розглядалася на профільній комісії, на 

Погоджувальній раді, зауважень та пропозицій не надходило, 

просимо 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 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження міської 

Програми «Про проведення конкурсу з визначення 

проектів, розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для реалізації яких надається фінансова 

підтримка» на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

42.Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності на 2019 

рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення розглядався на профільній комісії та на 

Погоджувальній раді, зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати даний проект рішення. 

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 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми 

забезпечення організаційної діяльності на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

 

43.Про затвердження Програми підтримки органів самоорганізації населення на 

2019 рік. 

Сизон  Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 
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Тетяна Анатоліївна організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Проект рішення розглядався на профільній комісії та на 

Погоджувальній раді, зауважень та пропозицій не надходило, 

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 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії ,зауважень 

не було, прошу підтримати.. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми 

підтримки органів самоорганізації населення на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

44.Про внесення змін до міської Програми «Відкритий інформаційний простір 

м.Конотоп на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 

(7 скликання 21 сесія). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Борута Наталія Володимирівна, завідувач сектору 

міської ради з питань внутрішньої політики. 

Борута  

Наталія 

Володимирівна 

Проект рішення розглядався на профільній депутатській комісії, 

зауважень не надходило, прошу підтримати. 

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 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 1. 

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

Програми «Відкритий інформаційний простір м.Конотоп на 

2017-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 

22.12.2016 (7 скликання 21 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

45.Про внесення змін до міської Програми з реалізації Конвенції ООН про права 
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дитини на 2017-2019 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дем’яненко Алла Олександрівна, начальник служби 

міської ради у справах дітей. 

Дем’яненко 

Алла Олександрівна 

Питання розглядалося на профільних постійних депутатських 

комісіях, прошу прийняти дане рішення, пропозицій та 

зауважень не надходило. 

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 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

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

Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

2017-2019 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

46.Про внесення змін до Програми «Підтримка діяльності Конотопського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2016-2020 роки». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Комар Ірина Ігорівна, директор центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Комар 

Ірина Ігорівна 

Даний проект рішення розглядався на засідання профільної 

постійної комісії, на Погоджувальній раді, зауважень та 

пропозицій не було, прошу підтримати. 

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 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

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

«Підтримка діяльності Конотопського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2016-2020 

роки». 
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(Прийняте рішення додається). 

 

47.Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 

директора Комунального некомерційного підприємства Конотопської міської 

ради. 

 Депутати вирішили зняти дане питання з порядку денного. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Прошу голосувати за зняття даного питання з порядку денного. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Зняти з розгляду порядку денного. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Прошу поставити до порядку денного ще 

одне питання: «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» і внести в склад комісії з реорганізацію комунального 

Закладу Конотопської міської ради "Конотопська центральна 

районна лікарня ім.академіка Михайла Давидова", вививши 

головного лікаря Носача Володимира Вікторовича, як такого, 

який написав заяву на звільнення, головного лікаря Згонника 

Петра Васильовича.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

У нас такого проекту рішення немає, я так розумію Ви подаєте 

його з голосу, але ми спочатку повинні включити його до 

порядку денного, а потім голосувати. 

Пащенко 

Інна Олексіївна 

У нас передавальні акти підписані Носачем В.В. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Інна Олексіївна, ми будемо вносити зміни через поправку. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я вважаю, що у нас форсмажорні обставини щодо цього 

питання, але воно повинно звучати як внесення змін в рішення 

про реорганізацію. 

55.Повернення до порядку денного. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Прошу голосувати за повернення до порядку денного. 

Бібик 

Віталій 

Володимирович 

Я думаю, що ми повинні повернутися до порядку денного, 

робимо перерву для розгляду в комісії даного питання і 

повертаємося далі до голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Добре.  
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Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Мені б хотілося почути особисту думку заступника міського 

голови Інни Пащенко по цьому питанню.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Зараз ставимо на голосування за внесення даного питання до 

порядку денного. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Повернення до порядку денного. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Питання включено до порядку денного. 

Ставлю на голосування питання щодо перерви на 5 хвилин. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Перерва 5 хвилин. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Оголошується перерва, прошу перейти до малої зали. 

 Після перерви: 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Прошу провести повторну реєстрацію присутніх в сесійній залі. 

 

Процедура реєстрації 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

В залі 24 депутати, сесія повноважна. 

 

56.Про внесення змін до рішення міської ради від 27.09.2018 "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  

Тетяна Анатоліївна 

Ми поставили до порядку денного питання про внесення змін до 

складу комісії з реорганізації комунального Закладу 

Конотопської міської ради "Конотопська центральна районна 

лікарня ім.академіка Михайла Давидова". Зміни стосуються: 

прізвище Носач Володимир Вікторович. Змінюється на прізвище 

Згонник Василь Петрович. Прошу проголосувати за дані зміни  

в склад комісії. 

Пащенко 

Інна Олексіївна 

Реорганізаційна комісія завершила робочу вчора 28 листопада. 

Передавальний акт цієї комісії підписаний Носачем В.В. А ми 

зараз для чогось вносимо в реорганізаційну комісію Згонника 

В.П. Робота комісії закінчилася. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ми щойно це питання обговорили під час перерви. 

Прошу поставити дане питання на голосування в цілому. 

Бібик 

Віталій 

Володимирович 

Якщо комісія завершила роботу вчора і підписала якийсь акт, і 

станом на вчора там було прізвище Носача В.В., то там воно і 

було, ніхто не претендує на те, що було вчора, але я категорично 
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не згодний із тим, що комісія закінчила свою роботу. У проекті 

нашого статуту статутний капітал становить лише 5 тис.грн., 

всіма іншими основними засобами користується лікарня на 

правах постійного користування. Тому ми будемо ухвалювати і 

комісія ця буде чинна, може в іншому складі буде працювати, 

ми будемо передавати майно і так далі. Комісія не закінчує свою 

роботу, тому немає ніякої колізії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Прошу поставити дане питання на голосування в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 1. 

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

міської ради від 27.09.2018 "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". 

(Прийняте рішення додається). 

 

48.Про затвердження Статуту та передавального акту Комунального 

некомерційного підприємства Конотопської міської ради «Конотопська 

центральна районна лікарня ім.академіка Михайла Давидова». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Пащенко Інна Олексіївна, заступник міського голови. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

1.Затвердити передавальний акт балансових рахунків, 

матеріальних цінностей та активів Комунального закладу 

«Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка 

Михайла Давидова»  до правонаступника - Комунального 

некомерційного підприємства Конотопської міської ради 

«Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка 

Михайла Давидова»  згідно з додатком  1 до цього рішення. 

2.Затвердити Статут Комунального некомерційного 

підприємства Конотопської міської ради «Конотопська 

центральна районна лікарня ім. академіка Михайла 

Давидова»  згідно  з додатком 2 до цього рішення. 

 

3.Продовжити трудові відносини з керівником некомерційного 

комунального підприємства Конотопської міської ради 

«Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка 
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Михайла Давидова»    Згонником В.П. на підставі діючого 

контракту. 

4.Керівнику Комунального некомерційного підприємства 

Конотопської міської ради «Конотопська центральна районна 

лікарня ім. академіка Михайла Давидова»  (Згоннику В.П.) 

здійснити заходи щодо державної реєстрації Комунального 

некомерційного підприємства Конотопської міської ради 

«Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка 

Михайла Давидова» , Статуту, передавального акту балансових 

рахунків, матеріальних цінностей і так далі. 

5.Організацію та контроль за виконанням даного рішення 

покласти на профільного заступника міського голови та на 

профільну постійну комісію. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

У нас у всіх це рішення є. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Я дуже прошу всіх присутніх депутатів дуже виважено 

віднестись до даних проектів рішень. Тому що, якщо ми 

затверджуємо передавальні акти і статути комунальних 

некомерційних підприємств, завтра медицина буде працювати 

на основі даних документів. Мені не зовсім зараз зрозуміло те, 

що говорить доповідач, тому що мені було надано проект 

рішення від 29 листопада в якому додатком №1 іде статут 

некомерційного підприємства. Більше ніяких документів і 

ніяких повноважень на реєстрацію не надавалось. Тому я прошу 

профільного заступника і юристів Конотопської міської ради 

віднестись до підготовки матеріалів сесії більш компетентно і 

більш детально, і все ж таки ми розуміємо, що ці дуже важливі 

документи за один день не робляться, але ми з ними вже 

працюємо більше місяця і кожного разу коли ми приходимо і 

починаємо їх опрацьовувати, з’являються нові редакції. Тому у 

мене є пропозиція: у зв’язку із тим, що діючим законодавством 

по реорганізації і медичній реформі є положення про 

затвердження типових статутів, ми готові сьогодні 

проголосувати за редакції_статуту, який нам надали прямо зараз, 

розуміючи той соціальних тиск і ту нагайність питання, які 

необхідно зробити, щоб встигнути у хвилю підписання по 

медичній реформі, ми готові сьогодні не читаючи даний статут 

прийняти. Але я прошу Вас, як секретаря міської ради, а також 

профільного заступника і депутатів Конотопської міської ради 

повернутися до даного проекту рішення в грудні місяці і 

вивчивши всі норми законодавства, стосовно даного питання, 
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розробити на підставі типового статуту і затвердити зміни, або 

прийняти його в новій редакції той статут, який необхідний для 

нашого міста. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Тетяна Анатоліївна, я звертаю Вашу увагу особисто, як 

виконуючого обов’язки, справа в тому, що дійсно, питання яке 

підняв Сергій Миколайович, воно актуальне, потрібно можливо 

розглядати по черзі акт, статуту потрібно затверджувати, бо 

реформа є, але головне, що кожного разу, коли ми піднімаємо 

питання медицини, ні одного головного лікаря я не бачу на 

трибуні. Ми комусь все це готуємо, а вони мовчать, а потім 

кажуть, що це ви приймали, то на майбутнє хотілося б побачити 

їх і сказали, що їм потрібно. Тому пропозиція: давайте 

проголосуємо те що потрібно, Ви виважено підійдете і 

подивитесь по типовому статуту і потім у грудні під корегуємо.   

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження Статуту та 

передавального акту Комунального некомерційного 

підприємства Конотопської міської ради «Конотопська 

центральна районна лікарня ім.академіка Михайла 

Давидова». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Депутат Бібик В.В. оголошує правку. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Шановні колеги! Ще під час розгляду цього статуту нами 

вносилась наступна правка, але вона не знайшла свого 

відображення у наданих матеріалах, це пункт 4.8. В ньому 

написано, що підприємство самостійно визначає свою 

організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує 

штатний розпис. Однак на грудень, коли ми будемо розглядати 

це питання, у нас є діючий штатний розпис і діюча чисельність, і 

діюча організаційна структура. Тому я пропоную внести правку 

таку:організаційна структура, чисельність, штатний розпис 

затверджуються уповноваженим органом, це виконкомом 
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Конотопської міської ради. Так як у нас це зараз є. Я цю правку 

у письмовому вигляді надаю редакційній комісії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю дану правку на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка оголошена Бібиком В.В. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Правка Тягнія С.М. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Правка стосовно повернення до типового статуту в грудні 2018 і  

обов’язково переглянути дане питання в грудні, і привести все у 

відповідність. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Сергій Миколайович! Можна це оформити як протокольне 

доручення, а не правку? Так. 

Ставлю дане питання на голосування в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту та 

передавального акту Комунального некомерційного 

підприємства Конотопської міської ради «Конотопська 

центральна районна лікарня ім.академіка Михайла 

Давидова». 

(Прийняте рішення додається). 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! По регламенту наша сесія повинна закінчити 

роботу.  

Голосуємо за продовження роботи сесії. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Голосування про продовження роботи сесії. 

 

49.Про затвердження Статуту та передавального акту Комунального 

некомерційного підприємства Конотопської міської ради «Конотопська міська 

лікарня». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Це питання аналогічне, правка аналогічна, доручення 

аналогічне.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування дане питання за основу, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження Статуту та 

передавального акту Комунального некомерційного 

підприємства Конотопської міської ради «Конотопська 

міська лікарня». 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування правку депутата Бібика В.В. і в протокол 

сесії включаємо доручення депутата Тягнія С.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Бібиком В.В. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю дане питання на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 22, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту та 

передавального акту Комунального некомерційного 

підприємства Конотопської міської ради «Конотопська 

міська лікарня». 

(Прийняте рішення додається). 

 

50.Про затвердження програми забезпечення медичним обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на грудень 2018 року. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Пащенко Інна Олексіївна, заступник міського голови. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Обсяги фінансування за програмою забезпечення медичним 

обслуговуванням населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на грудень 

2018 року приведені у відповідність до бюджетних асигнувань, 

які склалися на 28 листопада після проведення бюджетними 

закладами всіх розрахунків необхідних для перетворення 

установ в комунальні некомерційні підприємства. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження програми 

забезпечення медичним обслуговуванням населення 

комунальними некомерційними підприємствами охорони 

здоров’я міста Конотоп на грудень 2018 року. 

(Прийняте рішення додається). 
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51.Депутатські запити. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Надійшов депутатський запит від голови ВО «Батьківщина» 

Тягнія Сергія Миколайовича. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Протягом останніх 30-ти років не відбувалося фінансування 

будівництва артезіанських свердловин на центральному 

водозаборі в м.Конотоп. Остання свердловина на центральному 

водозаборі була збудована наприкінці 80-х років минулого 

століття. 

Особливо відчувається проблема подачі питної води в 

весняно-літній період з настанням спекотної погоди та поливом 

присадибних ділянок тощо. В цей період добові витрати води 

зростають майже в 1,5 рази. Це призводить до соціальної 

напруги в місті, скарг мешканців віддалених районів міста на 

недостатній тиск та неналежну якість питної води. 

З метою покращення якості послуг з водопостачання в місті 

необхідно збільшити кількість артезіанських свердловин на його 

території. На сьогоднішній день, відповідно до Схеми 

оптимізації системи водопостачання м.Конотоп, їх кількість 

повинна бути збільшена не менш ніж на три одиниці. 

Виходячи з вищевикладеного, враховуючи соціальне значення 

та нагальність якнайшвидшого вирішення даного питання, 

вважаємо за необхідне при формуванні бюджету на 2019 рік 

врахувати видатки на ПКД та будівництво нової артезіанської 

свердловини на центральному водозаборі міста. 

Прошу підтримати дане питання та передбачити необхідні 

видатків в міському бюджеті на наступний рік.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний депутатський запит 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Запит Тягнія С.М. 

(Запит додається). 

 

52.Про проведення наступної чергової сесії міської ради 21 грудня 2018 року о 

10.00. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Пропоную наступну чергову сесію міської 

ради провести 21 грудня 2018 року о 10.00. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Про проведення наступної чергової сесії 

міської ради 21 грудня 2018 року о 10.00. 
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53.Закриття 30 сесії міської ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Всі питання, винесені на розгляд тридцятої сесії, вирішені. 

Сесія оголошується закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Секретар міської ради         Т.А.Сизон 

 


