
 
УКРАЇНА 

 Конотопська міська рада 

 

 ПРОТОКОЛ 

 32 сесія Конотопської міської ради 
 

м.Конотоп 

від 21.12.2018, 10:00    

 

  

Усього депутатів:   36 

Присутні на сесії:   32 (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 на сесії зареєструвалося 27 депутатів. 

Сесія правомочна. Є пропозиція розпочати роботу тридцять 

другої сесії. 

Хто за те, щоб тридцять другу сесію розпочати, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Початок сесії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

За 28. Сесія оголошується відкритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

На сесії присутні: Васильченко Олександр Вікторович, 

заступник начальника Конотопського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Сумській 

області; Удовиченко Роман Анатолійович, заступник 

керівника Конотопської місцевої прокуратури; Майданевич 

Андрій Вікторович, начальник Конотопського ГУ ДФС у 

Сумській області; Лопаткін Сергій Юрійович, начальник 

Конотопського відділу УСБУ по Сумській області. 
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Також на сесії присутні: заступники міського голови, 

керівники управлінь та відділів міської ради, засоби 

масової інформації та представники громадськості. 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного 32 сесії міської ради 7 скликання 

21 грудня 2018 року 

№  

з/ч 

Назва проекту рішення Примітка 

1.  Про надання дозволів на розроблення землевпорядної 

документації 

 

2.  Про затвердження площ та надання земельних ділянок 

громадянам згідно з виготовленою землевпорядною 

документацією 

 

3.  Про продовження терміну дії договорів оренди землі  

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

виконкому «Про приватизацію земельних ділянок» 

 

5.  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок  

6.  Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

м.Конотоп на 2019 рік 

 

7.  Про міський бюджет на 2019 рік  

8.  Про оптимізацію виконавчих органів Конотопської міської ради  

9.  Про внесення змін до Програми забезпечення міста 

містобудівною документацією на 2018-2022 роки 

 

10.  Про дозвіл на продаж основних транспортних засобів  

11.  Про  затвердження Міської комплексної програми підтримки та 

соціального захисту учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил та членів їх сімей на 2019-2021 роки 

 

12.  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального 

захисту населення на 2017-2021 роки 

 

13.  Про надання матеріальної допомоги  

14.  Про внесення змін до Програми організації та проведення 

фестивалів та святкових заходів в місті на 2018 рік 
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15.  Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки 

фізкультурно-спортивних заходів різного рівня та спортивних 

закладів міста Конотоп на 2018 рік 

 

16.  Про внесення змін до Комплексної міської програми 

«Правопорядок на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням 

міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 сесія) 

 

17.  Про погодження умов Меморандумів та Договору про співпрацю  

18.  Про затвердження Програми поводження з тваринами та 

регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Конотопі 

на 2019-2021 роки 

 

19.  Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства на 2019-2020 роки 

 

20.  Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс» 

 

21.  Про затвердження Статуту комунального ремонтно-

експлуатаційного підприємства «Центральне» 

 

22.  Про умови оплати праці секретаря міської ради, першого 

заступника міського голови, заступників міського голови, 

керуючого справами виконкому 

 

23.  Про план роботи міської ради на І півріччя 2019 року  

24.  Про затвердження Програми підтримки та розвитку малого і 

середнього підприємництва у м.Конотопі на 2019-2021 роки 

 

25.  Про внесення доповнень до плану діяльності Конотопської 

міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 

 

26.  Про затвердження Порядку здійснення регуляторної діяльності 

Конотопською міською радою її виконавчим комітетом та 

міським головою 

 

27.  Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів щодо 

Клімату та Енергії» 

 

28.  Про затвердження комплексної Програми підтримки та 

підвищення енергоефективності житлового фонду міста Конотоп 

на 2019-20120 роки 

 

29.  Про затвердження Положення про громадський бюджет міста 

Конотоп 

 

30.  Про затвердження параметрів та календарного плану 

громадського бюджету міста Конотоп на 2019-2020 роки 

 

31.  Про затвердження програми забезпечення медичним  

обслуговуванням населення комунальними некомерційними 

підприємствами охорони здоров’я міста Конотоп на 2019 рік 
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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 продовження терміну дії рішення міської ради від 27.09.2018 

(28 сесія 7 скликання) «Про надання повноважень на здійснення 

представництва» 

 

35.  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 та надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією   

 3  Про продовження терміну дії договорів оренди землі   

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

«Про приватизацію земельних ділянок»   

 5  Про надання дозволу на викуп у власність земельних ділянок   

 6  Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп 

на 2019 рік   

 7  Про міський бюджет на 2019 рік   

 8  Про оптимізацію виконавчих органів Конотопської міської ради   

 9  Про внесення змін до Програми забезпечення міста містобудівною 

документацією на 2018-2022 роки   

 10  Про дозвіл на продаж основних транспортних засобів   

 11  Про  затвердження Міської комплексної програми підтримки та соціального 

захисту учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 

членів їх сімей на 2019-2021 роки   

 12  Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення на 2017-2021 роки   

 13  Про надання матеріальної допомоги   

 14  Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2018 рік   

 15  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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 16  Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на 

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

скликання 9 сесія)   

 17  Про погодження умов Меморандумів та Договору про співпрацю   

 18  Про затвердження Програми поводження з тваринами та регулювання 

чисельності безпритульних тварин у місті Конотопі на 2019-2021 роки   

 19  Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства на 2019-2020 роки   

 20  Про затвердження Статуту житлового ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Житлосервіс»   

 21  Про затвердження Статуту комунального ремонтно-експлуатаційного 

підприємства «Центральне»   

 22  Про умови оплати праці секретаря міської ради, першого заступника 

міського голови, заступників міського голови, керуючого справами 

виконкому   

 23  Про план роботи міської ради на І півріччя 2019 року   

 24  Про затвердження Програми підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва у м.Конотопі на 2019-2021 роки   

 25  Про внесення доповнень до плану діяльності Конотопської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік   

 26  Про затвердження Порядку здійснення регуляторної діяльності 

Конотопською міською радою її виконавчим комітетом та міським головою   

 27  Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів щодо Клімату та 

Енергії»   

 28  Про затвердження комплексної Програми підтримки та підвищення 

енергоефективності житлового фонду міста Конотоп на 2019-20120 роки   

 29  Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Конотоп   

 30  Про затвердження параметрів та календарного плану громадського бюджету 

міста Конотоп на 2019-2020 роки   

 31  Про затвердження програми забезпечення медичним  обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2019 рік   

 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 продовження терміну дії рішення міської ради від 27.09.2018 (28 сесія 7 

скликання) «Про надання повноважень на здійснення представництва»   

 35  Депутатські запити   

 36  Про проведення наступної чергової сесії міської ради 29 січня 2019 року о 

10.00   

 37  Закриття 32 сесії міської ради   
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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: 

Бібика Віталія Володимировича; 

Назаренка Ігоря Михайловича. 

Інші пропозиції будуть? Немає. 

Хто за те, щоб запропоновані кандидатури обрати до складу 

редакційної комісії, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Бібик В.В., 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 

супроводження. 

Повідомила, що головою редакційної комісії обрано Бібика В.В. 

0.2.Затвердження порядку денного. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні депутати! Переходимо до визначення порядку денного 

тридцять другої сесії. Пропозиції щодо порядку денного, 

проекти рішень вам роздані. 

Прошу вас затвердити пропозиції до порядку денного, які були 

погоджені на засіданні Погоджувальної ради. 
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Хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного 

тридцять другої сесії, прошу голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Затвердження порядку денного. 

 

1.Про надання дозволів на розроблення землевпорядної документації. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Дмитренко Оксана Іванівна, начальник відділу 

земельних ресурсів міської ради. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Даний проект рішення було обговорено на засіданнях 

профільних комісій та на Погоджувальній раді. За результатами 

засідання профільної комісії надійшла пропозиція пункт 1.3. 

доповнити пунктом 1.3.2 в такій редакції: «Зобов'язати 

Гордієнко Ніну Олександрівну привести у належний стан 

торговельний павільйон та прилеглу до нього територію». Інших 

пропозицій не надходило, прошу підтримати даний проект з 

правкою та винести на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія просить підтримати даний проект рішення.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

На нашій комісії розглядалося дане питання, було винесено 

правку  і просимо пункт 1.3 зняти з розгляду. У нас на 

сьогоднішній день від 2015 року діє законодавство, яке говорить 

про те, що під МАФами земельні ділянки не оформлюються. 

Сьогодні у нас також було протокольне доручення: вивчити 

земельному відділу практику інших міст, за основу взяти 

практику міста Суми щодо врегулювання відносин по 

встановленню МАФів. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Інші зауваження є? Ставлю на голосування даний проект 

рішення за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Прохання прокоментувати юридичний відділ чи відповідальних 

за питання, яке озвучив Тягній С.М. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Справа в тому, що, дійсно, з 2015 року під установленням МАФа 

землевпорядна документація не потрібна. Але ж в нашому місті 

раніше на деякі торгівельні павільйони було вже виготовлено 

проекти відведення земельної ділянки і в даному випадку під 

даною земельною ділянкою є проект відведення. Тому 

зобов’язуємо зробити технічку для можливості подовження 

терміну дії договору оренди. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Інші запитання, пропозиції? 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Я хочу нагадати всім депутатам, що рішення приймається в 2018 

році, коли діє даний Закон. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Я хочу додати, що цей двір спільний з ОСББ і ОСББ проти 

розміщення цього МАФу, і на сьогодні там багато років смітник. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування правку земельної комісії. Оксана 

Іванівна, озвучте правку земельної комісії. 

Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Правка: доповнити пункт 1.3 пунктом 1.3.2, а саме «Зобов'язати 

Гордієнко Ніну Олександрівну привести у належний стан 

торговельний павільйон та прилеглу до нього територію». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування дану правку. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 20, Проти – 0, Утрим. – 7. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Дмитренко О.І. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Правка Тягнія С.М. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Я наполягаю на тому, що в місті Конотоп повинні бути 

налагоджені відносини стосовно відносин влади і підприємств 

нашого міста. Питання щодо встановлення МАФів дуже 

кричуще в нашому місті, а тому нам необхідно розробити ряд 

нормативних документів, в яких будуть регламентуватися дані 

відносини. І встановлення на сьогодні МАФів, відповідно до 

чинного законодавства, регламентується і встановлюється у 

відповідності до паспорту прив’язки даних малих архітектурних 

форм. Тому я вважаю, що плата за встановлення така повинна 

бути, в місті Суми вона в розмірі, відповідно до даних 

нормативних актів, встановлюється від 1% до 12% нормативно-

грошової оцінки під такими земельними ділянками, але 

справляється не як податок за землю, або плата за землю, а як 

плата за встановлення МАФів. Тому це питання необхідно 

вивчати, а сьогодні приймається рішення щодо розробки 

землевпорядної документації і є чинна норма Закону, яка 

говорить про те, що землевпорядна документація не повинна 

розроблятися під встановлення МАФів. 

Дмитренко 

Оксана Іванівна 

Справа в тому, що це не надається дозвіл під розробку 

землевпорядної документації. Землевпорядна документація на 

даний торгівельний павільйон, а саме проект відведення був 

розроблений 10 років тому. На даний момент, у зв’язку із тим, 

що внесено зміни до законодавства щодо занесення до Єдиного 

Державного реєстру земельних ділянок, ми зобов’язані зробити 

техдокументацію і занести дану ділянку туди. Якщо розглядати 
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практику міста Суми щодо МАФів, то це регуляторний акт і 

дану практику можна запровадити не менше чим через рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Оксана Іванівна, я прошу Вас, зараз через протокольне 

доручення вивчити практику інших міст щодо цього питання і в 

січні 2019 року доповісти постійній комісії міської ради з питань 

архітектури, містобудування, земельних відносин та запросити 

на комісію депутата Тягнія С.М. і всіх зацікавлених депутатів. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Я хочу звернути увагу депутатів стосовно назви проекту 

рішення, який сам говорить «Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю правку Тягнія С.М. на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 9, Проти – 2, Утрим. – 12. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Тягнієм С.М. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання дозволів на 

розроблення землевпорядної документації. 

(Прийняте рішення додається). 

 

2.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 засіданнях 

профільних комісій та на Погоджувальній раді. Зауважень та 

пропозицій з даного питання не надходило, прошу його 

підтримати та винести на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Повідомила про конфлікт інтересів в даному питанні 

(додається). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається заступнику 

голови профільної постійної комісії Позовному Олександру 

Миколайовичу. 

Позовний  

Олександр 

Миколайович 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, прошу 

підтримати дане питання. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

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

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 1. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження площ та 

надання земельних ділянок громадянам згідно з 

виготовленою землевпорядною документацією. 

(Прийняте рішення додається). 

 

3.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 засіданнях 

профільних комісій та на Погоджувальній раді. За результатами 

розгляду профільної комісії була пропозиція виключити з даного 

проекту пункт 1.1, а саме це питання щодо продовження дії 

договору оренди по площі Миру, 1 Конотопському гаражному 

кооперативу Мир №8 та нарахувати збитки за період не 

укладання договору. Прошу підтримати дану правку та винести 

на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія просить підтримати даний проект рішення і правку 

також. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Пропозиція по пункту 1.2, у зв’язку із тим, що обговорювалося 

по першому питанню і вивченню даного питання, пропоную в 

пункт 1.2 внести зміни «терміном на 1 рік». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування дане питання за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про продовження терміну дії 

договорів оренди землі. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування правку земельної комісії, оголошену 

Оксаною Іванівною. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Дмитренко О.І. 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Правка Тягнія С.М. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Дана правка виникає з того, що ми 5 хвилин тому 

проговорювали, що необхідно вивчити досвід Сум і якщо 

необхідно проробити регуляторний акт. Якщо такі дії будуть 

здійснені, то фактично даний пункт буде суперечити тому 

регуляторному акту, який вступить в силу. Тому я вважаю, що в 

даному пункті ми продовжуємо термін дії на один рік, а далі 

повертаємося до цього питання. Тому у мене правка: в пункт 1.2 

«терміном на 1 рік».  
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Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

 Ставлю на голосування правку Тягнія С.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 8, Проти – 1, Утрим. – 14. 

ВИРІШИЛИ: НЕ ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Тягнієм С.М. 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

 Ставлю дане питання на голосування в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 1. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження терміну дії 

договорів оренди землі. 

(Прийняте рішення додається). 

 

4.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 засіданнях 

профільних комісій та на Погоджувальній раді. Зауважень та 

пропозицій з даного питання не надходило, прошу його 

підтримати та винести на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія рекомендує підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть зауваження? 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, 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). 

 

5.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 

Даний проект рішення було обговорено на засіданнях 

профільних комісій та на Погоджувальній раді. Зауважень та 

пропозицій з даного питання не надходило, прошу його 

підтримати та винести на голосування. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Комісія рекомендує прийняти даний проект рішення. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Які будуть зауваження? 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 26, Проти – 0, Утрим. – 1. 

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

у власність земельних ділянок. 

(Прийняте рішення додається). 

6.Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м.Конотоп на 

2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Проект рішення розглядався на депутатських комісіях та 

профільній комісії. Профільною комісією надано зауваження 

щодо необхідності узгодження фінансування всіх заходів 

Програми з проектом бюджету на 2019 рік. Зауваження нами всі 

враховані, підготовлений новий додаток №1 до Програми, який 

повністю узгоджений з проектом бюджету. Прошу прийняти 

дане рішення. 

Пащенко  

Інна Олексіївна 

Даний проект рішення був спочатку погоджений на 

виконавчому комітеті і він мав такий, як у нас роздрукований в 

наших матеріалах. Тому ми зараз трішки внесли зміни, узгодили 

даний проект із бюджетом. Насправді я хочу сказати, що в 

Україні діє програмно-цільовий метод бюджетування, спочатку 

йдуть напрямки, а вже по тім вже розподіляються кошти, а не 

навпаки. Тому я пропоную зараз прийняти даний проект 

рішення у тому вигляді в якому він є, але повернутися 14 січня і 

привести його у відповідність до законодавства, зробити його 

таким, який подобає. Тому що те, що ми на сьогодні склали, 

план соціально-економічного розвитку не тільки на 2019 рік, а 

ще і на перспективу, на 2020-2021 роки і тут просто смішні 

цифри для стотисячного міста, якщо йдеться про соціально-

економічний розвиток.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ви сказали те, що говорилося всіма депутатами на всіх 

профільних комісіях, на Погоджувальні раді і на спільному 

засіданні. Було оголошено всім, що зараз ми затверджуємо 

Програму соціально-економічного розвитку з приведенням її до 

бюджету, 14 січня 2019 року повертаємося до розгляду цього 

питання і по напрямкам, і по фінансуванню. 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Даний проект рішення розглядався на комісії, на 

Погоджувальній раді, просимо прийняти даний проект рішення з 

усіма правками. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку м.Конотоп на 2019 рік 

та наступні 2020-2021 програмні роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування правку земельної комісії щодо 

приведення Програми соціально-економічного розвитку до 

бюджету 2019 року. 

Голосуємо за правку. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, Проти – 0, Утрим. – 3. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка бюджетної комісії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю дане питання на голосування в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку м.Конотоп на 2019 рік 

та наступні 2020-2021 програмні роки. 

(Прийняте рішення додається). 

7.Про міський бюджет на 2019 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління Конотопської міської ради. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Проект міського бюджету був розроблений у відповідності з 

діючим законодавством, з прийнятим Законом України «Про 

державний бюджет України на 2019 рік». Даний проект бюджету 

схвалений виконавчим комітетом Конотопської міської ради, 

обговорений на бюджетній комісії, схвалений до розгляду і 

обговорений на Погоджувальній раді. Всі зауваження і 

пропозиції враховані при підготовці проекту рішення, прошу 

підтримати проект даного рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Даний проект рішення розглядався на комісії, на 

Погоджувальній раді, просимо прийняти даний проект рішення з 

усіма пропозиціями. 

Гланц  

Віталій Аркадійович 

Я хотів би згадати, що зверталися лікарі гінекологічного 

відділення з приводу ремонту ліфтів. Хотілося б уточнити 

інформацію, там виділені кошти на ремонт ліфтів? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Вперше в бюджеті на 2019 рік передбачено 4,5 млн.грн. на 

капітальні видатки по двом лікарням. Ці капітальні видатки, як і 

всі інші, згідно рішення бюджетної комісії, Погоджувальної 

ради будуть розбиватися і затверджуватися 14 січня 2019 року. 
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Ставлю даний проект рішення на голосування за основу.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про міський бюджет на 2019 

рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Зачитую правку бюджетної комісії: 

«Пропозиції бюджетної комісії: 

1.Управління економіки: Програму підвищення 

енергоефективності у бюджетній сфері м.Конотоп на 2019-2021 

роки знято з розгляду на доопрацювання. Визначити потребу в 

додаткових роботах та обсяг фінансування для утеплювальних 

робіт на встановлених раніше енергозберігаючих вікнах та 

дверних груп. Підготувати звіт по виконанню заходів 

попередньої Програми. 

2.Фінансовому управлінню: 

-підготувати інформацію по прийнятим та діючим Програмам на 

2019 рік щодо їх відповідності сумі коштів, яка передбачена в 

проекті міського бюджету на 2019 рік; 

-зняти з розгляду проект рішення «Про встановлення окремих 

місцевих податків та зборів» на доопрацювання з метою 

отримання додаткових роз’яснень від відповідної структури. 

3.Секретарю міської ради Сизон Т.А.: 

-ознайомити депутатський корпус щодо підходу при 

встановленні надбавок за високі досягнення в праці або за 

виконання особливо важливої роботи посадовими особами 

Конотопської міської ради; 

-в січні 2019 року провести розширене засідання депутатського 

корпусу з метою додаткового обговорення капітальних видатків, 

які передбачені в бюджеті розвитку. 

4.Першому заступнику міського голови Омельченку Т.П.: 

-проаналізувати стан освоєння депутатських коштів в 2018 

році». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Капітальні видатки заморожуються, їх використання 

заморожується до прийняття рішення депутатським корпусом 14 

січня 2019 року. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Ми так розуміємо, що є заборона використання бюджету 

розвитку до моменту коли прийметься рішення на наступній 

сесії. Так? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Сергій Миколайович! Є заборона використання всіх капітальних 

видатків до наступної сесії, коли буде виноситься рішення про 

бюджет. 14 січня ми починаємо працювати із цього питання.  

Ставлю на голосування правку бюджетної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0. 
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ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка бюджетної комісії. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю дане питання на голосування в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про міський бюджет на 2019 

рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

8.Про оптимізацію виконавчих органів Конотопської міської ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даний проект рішення обговорювався на профільній комісії та 

на Погоджувальній раді, прошу поставити його на голосування. 

 Шум і вигуки в залі. 

Сизон 

Тетяна Анатоліївна 

Даний проект рішення дозволяє скоротити на 10% штат 

Конотопської міської ради. 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, комісія 

підтримує зменшення витрат на роботу Конотопської міської 

ради, прошу підтримати це питання. 

Максименко 

Олександр 

Михайлович 

Шановні депутати і присутні в залі! Згідно Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», стаття 49, депутат 

зобов’язаний діяти в інтересах громади. Втрата вагомості питань 

економічного розвитку в міській раді та втрата комплексного 

підходу до вирішення актуальних питань розвитку громади та 

управління містом, що пропонується в проекті рішення про 

структуру, а саме: ліквідація управління економіки під виглядом 

економії та оптимізації це шлях до знищення напрямку 

повноважень в галузі соціально-економічного розвитку. Замість 

управління економіки вводяться відділ господарського 

забезпечення у складі 13 чоловік, захисту інформації 5 чоловік. 

Цікаво, якої інформації? Подумайте та прийміть рішення задля 

розвитку громади, поставте питання розвитку міста вище 

політичних та власних амбіцій, які зводяться до знищення 

провідних та прогресивних відділів та управлінь. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

На профільній комісії та на Погоджувальній раді Вам з цього 

питання задавалося питання, відповіді мені до цього часу не 

було надано, ми вчора проводили депутатську групу і було 

прийнято рішення не приймати участь у голосуванні. Тобто, 

депутатська група «За Конотоп!» не приймає участі у 

голосуванні. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Доводжу ще раз до відома депутатський корпус і мешканців 

міста, що дане рішення дасть змогу скоротити 10% працюючих в 

міській раді. 

Питання щодо оптимізації і структурної чисельності виконавчих 

органів Конотопської міської ради є тільки повноваженням 

депутатського корпусу.  

Дуже багато нарікань в нашому місті було щодо утримання 

чотирьох поверхів цього приміщення, до високих сплат премій, 

до високих витрат на заробітну плату, все це зупиняється в 

цьому році. Саме інший підхід до планування бюджету в цьому 

році дозволив нам заощадити 32 млн.грн. на бюджет розвитку. 

Бюджет розвитку по податкам в цьому році складає 755 тис.грн. 

755 тис.грн. і 32 млн.грн. це досить різні і суттєві суми. Що таке 

32 млн.грн. бюджету розвитку для нашого міста? Це саме ті 

капітальні видатки, які будуть використані, це дороги, це нові 

свердловини в нашому місті, це зовсім інший підхід. 

Деякі структурні підрозділи, які мали свої бухгалтерії, це відділ 

архітектури, це відділ надзвичайних ситуацій, це відділ 

комунального майна, в яких була бухгалтерія, зараз 

скорочується саме бухгалтерія і вони переходять у виконавчий 

комітет. Якщо є питання по відділу комп’ютерних технологій, то 

подивіться на черги, які стоять на першому поверсі міської ради, 

коли люди приходять, щоб отримати довідку, для того, щоб 

вести електронний документообіг в міській раді, для того, щоб 

кожен мешканець міської ради міг користуватися своїм 

кабінетом мешканця, а не стояти в чергах, для цього нам і 

потрібний комп’ютерний відділ. Тобто це розвиток нашого 

міста.  

Дійсно, управління економіки реформується у три відділи, 

кількість людей які працюють зберігається. Зараз в управлінні 

економіки 9 чоловік, мінус бухгалтерія, залишається сім. Тобто 

підхід до всіх абсолютно однаковий.   

Багрянцева  

Олена Юріївна 

Яка чисельність зараз штатних працівників? 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

222,5. 

Багрянцева  

Олена Юріївна 

В цих незаконних матеріалах написано, що планується 215. В 

чому різниця? Яка буде економія? 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово Омельченку Тарасу Павловичу. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Щодо структури виконавчих органів ради. Згідно Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26, це 
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виключна компетенція міської ради. Рішення про структуру і 

чисельність приймається радою на її пленарному засіданні. 

Останнє рішення міської ради, яке було прийнято і стосувалося 

чисельності, і структури було прийнято в грудні 2016 року. 

Більше ніяких змін в цю структуру і чисельність не вносилося. 

Але, нажаль, рада не вносила зміни, а міський голова, 

одноосібно, своїми розпорядженнями, всупереч Законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів 

місцевих рад», всупереч Конституції України вносив і добавляв 

структуру і чисельність, і у нас структура і чисельність зараз 

практично 229 чоловік, а в 2015 році було 192 чоловіка. Чого ми 

добилися за ці роки? Ми добилися того, що у нас бюрократія 

розвивається? У нас кошти, які повинні йти на потреби міста 

йдуть на утримання апарату. Тому ми говоримо сьогодні, що 

якщо зараз всі працівники отримують премію 10%, а не 70, 300, 

400, 800, то це кошти, які йдуть в бюджет розвитку, за які 

будуються дороги, прибудинкові території, вуличне освітлення, 

будуються свердловини. 

Щодо пані Гапєєвої, то у нас є рішення ради про відсторонення 

її від посадових обов’язків. 

У нас зараз буде проведена перевірка Державної аудиторської 

служби КП «Теплогарант» і ті збитки, які вже сьогодні тільки по 

одній стороні тарифу – це 20 млн.грн., це в першу чергу питання 

до пані Гапєєвої. І якщо державна аудиторська служба і її 

Сумський офіс надіслав запитання, то до сих пір, вже пройшло 

три тижні, відповідь Державна аудиторська служба не отримала. 

Я прошу працівників правоохоронних органів, сьогодні, не 

явиться моє звернення, так звернення до правоохоронних 

органів в тому числі і до посадової особи Гапєєвої.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 21, Проти – 0, Утрим. – 4. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про оптимізацію виконавчих 

органів Конотопської міської ради. 

(Прийняте рішення додається). 

 

9.Про внесення змін до Програми забезпечення міста містобудівною 

документацією на 2018-2022 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Романів Василь Олесьович, заступник начальника 

відділу містобудування та архітектури міської ради. 

Романів  

Василь Олесьович 

Даний проект рішення розглядався на депутатській комісії, 

питань та заперечень не було, прошу підтримати. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Демесі Наталії Іванівні. 

Демеха  

Наталія Іванівна 

Прошу підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0. 

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

забезпечення міста містобудівною документацією на 2018-

2022 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

10.Про дозвіл на продаж основних транспортних засобів. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Левченко Ольга Володимирівна, в.о. начальника 

відділу комунального майна міської ради. 

Левченко 

Ольга 

Володимирівна 

Даний проект рішення розглядався на засіданні профільної 

комісії, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Рекомендація комісії: до початку сесії надати економічні 

результати діяльності щодо перевезення автобусами трамвайним 

управлінням. Це доручення було виконано, просимо підтримати.  

Тягній  

Сергій Миколайович 

Так, дійсно, було таке доручення на комісії, був наданий 

розрахунок, але такий розрахунок не містив відомостей 

попереднього періоду, було надано зауваження керівнику і до 

цього часу даного розрахунку нам не надали. Тому вважаємо, 

що даний проект рішення потрібно перенести на 

доопрацювання. 

Білоус  

Інна Василівна 

Комісія підтримала дане рішення, просимо винести на розгляд 

сесії.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 23, Проти – 0, Утрим. – 5. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про дозвіл на продаж основних 

транспортних засобів. 

(Прийняте рішення додається). 

 

11.Про  затвердження Міської комплексної програми підтримки та соціального 

захисту учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів 

їх сімей на 2019-2021 роки. 

Сизон  Слово має Розанова Оксана Михайлівна, начальник управління 
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Тетяна Анатоліївна соціального захисту населення Конотопської міської ради. 

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Проект розглядався на засіданні профільної комісії і інших 

депутатських комісіях. По всім питанням були надані відповіді. 

На Погоджувальній раді була внесена пропозиція щодо зміни 

назви. Назва пропонується така: «Про  затвердження Міської 

комплексної програми підтримки та соціального захисту 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил 

та членів їх сімей на 2019-2021 роки». Прошу підтримати 

рішення з урахуванням внесеної правки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу та 

Гричановському Анатолію Миколайовичу. 

Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Депутатська комісія розглядала дану програму, зауважень немає, 

просимо підтримати.  

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про  затвердження Міської 

комплексної програми підтримки та соціального захисту 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних 

сил та членів їх сімей на 2019-2021 роки. 

 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

 Голосуємо за правку, яка стосується тільки назви програми. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Розановою О.М. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Я хотів би уточнити, що не тільки назву, а і всі бажаючі відділи і 

управління надають на протязі певного часу до 14 числа. І на 

майбутнє, якщо потрібно внести правки до цієї програми і 

додати пункти, то це є можливість таке зробити. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Повертаємося до цієї програми ще і у січні місяці. 

Ставлю дану програму на голосування в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про  затвердження Міської 

комплексної програми підтримки та соціального захисту 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних 

сил та членів їх сімей на 2019-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 
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Тягній  

Сергій Миколайович 

У мене буде депутатський запит з голосу стосовно попереднього 

питання про продаж основних транспортних засобів. Я говорю 

про те, що не було надано повного розрахунку, тому я прошу по 

даному питанню, ми дозвіл надали, дозвіл є, але умови цього 

продажу 14 січня також надайте, щоб депутати повернулися і 

проаналізували його.  

 

12.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 розглядався на засіданні профільної комісії і інших 

депутатських комісіях. Зауважень не було ,прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, 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). 

 

13.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 надруковане рішення  з урахуванням суми 

4400 грн. На сьогодні, на ранок, сума складала 14088 грн., сума 

змінилась, оскільки сьогодні депутати також надавали заяви на 

матеріальну допомогу. Прошу підтримати рішення з 

урахуванням цієї суми, яка була надана сьогодні. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 29, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про надання матеріальної 

допомоги. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування правку, яка була озвучена Оксаною 

Михайлівною. 



21 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Розановою О.М. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування дане питання в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про надання матеріальної 

допомоги. 

(Прийняте рішення додається). 

 

14.Про внесення змін до Програми організації та проведення фестивалів та 

святкових заходів в місті на 2018 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Степанідін Павло Вікторович, головний спеціаліст 

відділу культури і туризму міської ради. 

Степанідін  

Павло Вікторович 

Даний проект рішення був обговорений на засіданні профільної 

депутатської комісії, на 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. 

Гричановський 

Анатолій 

Миколайович 

Комісія просить підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

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

організації та проведення фестивалів та святкових заходів в 

місті на 2018 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

15.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 Євдорченко Сергій Михайлович, завідувач сектору 

фізичної культури і спорту відділу міської ради у справах молоді 

та спорту. 

Євдоченко  

Сергій Михайлович 

Дане рішення розглядалося на профільній комісії ,було 

підтримано, зауважень не було, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Гричановському Анатолію 

Миколайовичу. 

Гричановський Комісія просить підтримати даний проект рішення. 
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Анатолій 

Миколайович 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я вчора був присутній на депутатській комісії по ЖКГ і там 

стояло питання теж 14 січня заслухати інформацію щодо 

діяльності МЦФЗН «Спорт для всіх» і про розвиток спортивних 

майданчиків. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Це протокольне доручення. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

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). 

 

16Про внесення змін до Комплексної міської програми «Правопорядок на 2016-

2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 скликання 9 

сесія). 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Мусієнко Сергій Володимирович, начальник відділу з 

питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та 

взаємодії з правоохоронними органами міської ради. 

Мусієнко  

Сергій 

Володимирович 

Даний проект рішення розглядався під час засідання профільних 

комісій, на Погоджувальній раді, зауважень не було, прошу 

підтримати. 

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 депутатської 

комісії, зауважень не було, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 28, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 

Комплексної міської програми «Правопорядок на 2016-2020 

роки», затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2016 (7 

скликання 9 сесія). 

(Прийняте рішення додається). 

 

17.Про погодження умов Меморандумів та Договору про співпрацю. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Коваленко  Дане рішення розглядалося на профільній та депутатських 
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Олена Василівна комісіях, зауважень та пропозицій не надходило, прошу 

погодити дане рішення. 

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 комісії, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про погодження умов 

Меморандумів та Договору про співпрацю. 

(Прийняте рішення додається). 

 

18.Про затвердження Програми поводження з тваринами та регулювання 

чисельності безпритульних тварин у місті Конотопі на 2019-2021 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки Конотопської міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Дане рішення розглядалося на профільній та депутатських 

комісіях, зауважень та пропозицій не надходило, прошу 

погодити дане рішення. 

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 комісії, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми 

поводження з тваринами та регулювання чисельності 

безпритульних тварин у місті Конотопі на 2019-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

19.Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства на 2019-2020 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Колесников Артем Юрійович, заступник начальника 

управління житлово-комунального господарства Конотопської 

міської ради. 

Колесников  

Артем Юрійович 

Дана програма розглядалася на профільній депутатській комісії, 

були запитання, надавалися відповіді, була внесена пропозиція 

про прийняття програми в цілому з урахуванням того, що 

капітальні видатки, їх розмір і напрямки використання були 

розглянуті в січні 2019 року. 
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Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Білоус Інні Василівні. 

Білоус  

Інна Василівна 

Просимо в рішення додати 1 пункт: управлінню ЖКГ 

Конотопської міської ради щорічно в термін до 20 лютого 

поточного року надавати постійній комісії з питань житлово-

комунального господарства звіт про хід виконання програми за 

попередній рік, а також про комунальні підприємства звітність 

за минулі роки з доповіддю на комісії ЖКГ. Тобто, 20 лютого 

кожного року надавати всім комунальним підприємствам 

підпорядкованих ЖКГ звіт про хід виконання і про програму, і 

про діяльність. 

Також у нас є правка в паспорті програми змінити цифри, 

привести їх у відповідність. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Даний проект рішення розглядався на постійній профільній 

комісії, була пропозиція після розширеного засідання 14 січня  і 

прийняття рішення стосовно фінансування капітальних видатків, 

привести програму у відповідність по фінансуванню. 

Стосовно звітності підприємств комісії. Один рік це можливо 

дуже багато. В цілому по програмі, то я  розумію, якщо по 

комунальним підприємствам, то давайте щоквартально, тому що 

у нас в дуже занедбаному стані комунальні підприємства. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Шановні члени комісії, я з вашого погодження залишаю правку 

щодо капітальних видатків і щодо приведення програми у 

відповідність 14 січня, і ставлю дане питання на голосування за 

основу. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження Програми 

реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства на 2019-2020 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Правка стосується капітальних видатків і протокольне 

доручення, яке я зараз озвучу: після 14 січня повернутися до 

звіту всіх комунальних підприємств міста про свою роботу, 

розгляду всіх комунальних підприємств, їх діяльності і 

визначення їхньої долі. 

Огрохін  

Іван Миколайович 

Тетяна Анатоліївна! Я звертаюся до Вас, що якщо будете давати 

доручення, то бажано до нового року надати інформаційний 

матеріал для вивчення і щоб потім 14 січня ми вже приймали 

рішення з цього питання. 

Питання до Колесникова А.Ю. У Вас є вже сьогодні 

напрацювання, що Програма ЖКГ вона може бути відокремлена 

і по напрямкам. Мене хвилює теплозабезпечення, 

водозабезпечення, водовідведення, енергетика, поводження з 
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побутовими відходами і далі питання, які у Вас є. Я вважаю, що 

це треба робити негайно і з конкретикою, щоб ми потім не 

чекали звіту, а бачили термін, гроші і виконавця тих чи інших 

робіт. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Це доручення. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Це питання розглядалося і на профільній комісії, і на бюджетній 

комісії, і на інших комісіях, і на Погоджувальній раді. Я 

підтримую те, що сказав і Сергій Миколайович Тягній, і Іван 

Миколайович Огрохін, і ми розробимо цю інформацію до 31 

грудня, ми надамо всім посадовим особам, і відповідальним 

особам доручення з конкретними термінами. Але у мене є 

прохання до депутатів: теж надати до 31 грудня ті заходи і ту 

потрібну інформацію, яку вони теж хочуть розглянути 

конкретно, більш детально. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю правку комісії ЖКГ на голосування щодо капітальних 

видатків, їх заморожування, перегляду роботи комунальних 

підприємств, підходу до формування програми житлово-

комунального господарства. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка комісії ЖКГ. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування дане питання в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Програми 

реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства на 2019-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

20.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 

Проект рішення розглядався на засіданні профільної комісії, 

зауважень не було, просимо 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 комісії, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 
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ГОЛОСУВАЛИ: За – 24, Проти – 0, Утрим. – 0. 

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства 

«Житлосервіс». 

(Прийняте рішення додається). 

 

21.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 

Проект рішення розглядався на засіданні профільної комісії, 

зауважень не було, просимо 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 комісії, просимо підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Статуту 

комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства 

«Центральне». 

(Прийняте рішення додається). 

 

22.Про умови оплати праці секретаря міської ради, першого заступника міського 

голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даний проект рішення обговорювався на профільній комісії і 

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 

Комісія розглядала зазначене питання, прохання підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Оголошую про конфлікт інтересів з даного питання. 

Омельченко 

Тарас Павлович 

Я оголошую про конфлікт інтересів. 

Дубовик Я також оголошую про конфлікт інтересів. 



27 

Любов Іванівна 

Пащенко 

Інна Олексіївна 

Оголошую про конфлікт інтересів. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про умови оплати праці 

секретаря міської ради, першого заступника міського 

голови, заступників міського голови, керуючого справами 

виконкому. 

(Прийняте рішення додається). 

 

23.Про план роботи міської ради на І півріччя 2019 року. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Яременко Наталія Анатоліївна, начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи міської ради. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даний проект рішення обговорювався на профільній комісії і 

Погоджувальній раді, були пропозиції профільної комісії та 

Погоджувальної ради, прошу погодити з урахуванням 

пропозицій профільної комісії та Погоджувальної ради. 

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, були 

внесені доповнення та правки, прохання підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення за основу. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про план роботи міської ради 

на І півріччя 2019 року. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна  

Оголосіть правки профільної комісії. 

Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Доповнення профільної комісії – включити в план роботи 

питання: 

На січень: Про оптимізацію комунальних підприємств та 

закладів, засновником яких є Конотопська міська рада. Також на 

січень місяць перенесені питання ,які планувалося заслухати на 

сьогоднішній сесії – «Про організацію роботи центру надання 

адміністративних послуг» та «Про стан законності, боротьби із 

злочинністю, охорони громадського порядку та результати 

діяльності на території міста у 2018 році». 

На лютий: Про черговість та план ремонту доріг і 

прибудинкових територій на 2019 рік. 
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На березень: Про оптимізацію системи теплопостачання і 

підвищення енергоефективності теплопостачальних підприємств 

міста. 

На квітень: Про організацію літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей та молоді влітку 2019 року 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна  

Ставлю на голосування дані правки. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правки озвучені Яременко Н.А. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про план роботи міської ради 

на І півріччя 2019 року. 

(Прийняте рішення додається). 

 

24.Про затвердження Програми підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва у м.Конотопі на 2019-2021 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Журавель Наталія Михайлівна, начальник відділу 

міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької діяльності. 

Журавель  

Наталія Михайлівна 

Даний проект рішення розглядався на профільній депутатській 

комісії, заперечень не було, прошу підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Завгородньому Сергію Івановичу. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, прохання 

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 Програми 

підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва 

у м.Конотопі на 2019-2021 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

25.Про внесення доповнень до 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 міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Даний проект рішення розглядався на депутатських комісіях, на 

профільній комісії, зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати даний проект рішення. 

Сизон  Слово для інформації з даного питання надається голові 
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Тетяна Анатоліївна профільної постійної комісії Завгородньому Сергію Івановичу. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, прохання 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення доповнень до 

плану діяльності Конотопської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

26.Про затвердження Порядку здійснення регуляторної діяльності Конотопською 

міською радою її виконавчим комітетом та міським головою. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Даний проект рішення розглядався на депутатських комісіях, на 

профільній комісії. Профільною комісією надана пропозиція про 

необхідність доповнення преамбули до рішення більш 

розширеним переліком законодавчих актів. Зауваження комісії 

враховано, підготовлено зміни до проекту рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Завгородньому Сергію Івановичу. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Даний проект рішення розглядався на профільній комісії, 

зауваження враховані, прохання підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - ЗА ОСНОВУ - Про затвердження Порядку 

здійснення регуляторної діяльності Конотопською міською 

радою її виконавчим комітетом та міським головою. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Голосуємо за правку профільної комісії. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Коваленко О.В. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування дане рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Порядку 

здійснення регуляторної діяльності Конотопською міською 

радою її виконавчим комітетом та міським головою. 
(Прийняте рішення додається). 
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27.Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів щодо Клімату та 

Енергії». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Даний проект рішення розглядався на депутатських комісіях, на 

профільній комісії, зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Завгородньому Сергію Івановичу. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, прохання 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про приєднання до 

європейської ініціативи «Угода мерів щодо Клімату та 

Енергії». 

(Прийняте рішення додається). 

 

28.Про затвердження комплексної Програми підтримки та підвищення 

енергоефективності житлового фонду міста Конотоп на 2019-2020 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Даний проект рішення розглядався на депутатських комісіях, на 

профільній комісії, зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Завгородньому Сергію Івановичу. 

Завгородній  

Сергій Іванович 

Дане питання розглядалося на профільній комісії, були деякі 

питання, в цілому прошу підтримати. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

Дане питання також розглядалося на комісії ЖКГ, були питання 

з цього приводу. Є питання щодо переплітання деяких статей з 

програмою по реформування ЖКГ, тому є прохання і 

протокольне доручення щодо повернення 14 січня до розгляду 

даної програми. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Добре. Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження комплексної 

Програми підтримки та підвищення енергоефективності 

житлового фонду міста Конотоп на 2019-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 
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29.Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Конотоп. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Даний проект рішення розглядався на депутатських комісіях, на 

профільній комісії, 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 

Дане питання розглядалося на бюджетній комісії, прохання 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження Положення 

про громадський бюджет міста Конотоп. 

(Прийняте рішення додається). 

 

30.Про затвердження параметрів та календарного плану громадського бюджету 

міста Конотоп на 2019-2020 роки. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Коваленко Олена Василівна, заступник начальника 

управління економіки міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Даний проект рішення розглядався на депутатських комісіях, на 

профільній комісії, 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 

Дане питання розглядалося на комісіях та на Погоджувальній 

раді, прошу підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження параметрів 

та календарного плану громадського бюджету міста 

Конотоп на 2019-2020 роки. 

(Прийняте рішення додається). 

 

31.Про затвердження програми забезпечення медичним  обслуговуванням 

населення комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

міста Конотоп на 2019 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

За рішенням Погоджувальної ради слово має Яременко Наталія 

Анатоліївна, начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради. 
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Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Даний проект рішення обговорювався на профільній комісії та 

на Погоджувальній раді, зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу поставити на голосуванням з урахуванням виправлення 

технічних помилок. 

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 

Я поясню технічну помилку. Там в програмі стоїть 2018 рік, 

замість 2019 року. Це і вся технічна помилка. 

Ставлю даний проект рішення на голосування в цілому.. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про затвердження програми 

забезпечення медичним  обслуговуванням населення 

комунальними некомерційними підприємствами охорони 

здоров’я міста Конотоп на 2019 рік. 

(Прийняте рішення додається). 

 

32.Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Кошевецька Валентина Павлівна, начальник 

фінансового управління міської ради. 

Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Даний проект рішення був розглянутий на профільних комісіях, 

на Погоджувальній раді, зауважень та пропозицій не надходило, 

прошу підтримати дане рішення з урахуванням змін. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Ульянченко Оксані Федорівні. 

Ульянченко  

Оксана Федорівна 

Дане питання розглядалося на комісії ,на Погоджувальній раді, 

прошу підтримати з урахуванням усіх змін. 

Омельченко  

Тарас Павлович 

Я прошу включити технічне доповнення. У нас зараз військовий 

стан в Сумській області і нам потрібно сплатити за 

електроенергію на блок посту, який у нас встановлений. Тому я 

пропоную додати «виконавчим органам міської ради здійснити 

оплату за спожиту електроенергію на блок посту, який 

встановлений в місті Конотоп на час військового стану». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю даний проект рішення на голосування за основу. 

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

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

бюджету на 2018 рік. 

Сизон  Ставлю на голосування правку, яку оголосив Тарас Павлович 
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Тетяна Анатоліївна Омельченко. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Правка озвучена Омельченком Т.П. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю дане питання на голосування в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 25, 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 міської ради. 

Коваленко  

Олена Василівна 

Даний проект рішення був повністю узгоджений з проектом 

рішення про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік, 

проект розглядався на депутатських комісіях, на профільній 

комісії, 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 

Дане питання розглядалося на комісіях та на Погоджувальній 

раді, просимо підтримати даний проект рішення. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про внесення змін до 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). 

 

34.Про продовження терміну дії рішення міської ради від 27.09.2018 (28 сесія 7 

скликання) «Про надання повноважень на здійснення представництва». 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово має Грищенко Ірина Олексіївна, головний спеціаліст 

сектору юридичної роботи міської ради. 

Грищенко  

Ірина Олексіївна 

Даний проект рішення попередньо обговорювався на профільній 

комісії, пропозицій та заперечень не надходило, просимо 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Слово для інформації з даного питання надається голові 

профільної постійної комісії Бібику Віталію Володимировичу. 
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Бібик  

Віталій 

Володимирович 

Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, прохання 

підтримати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - В ЦІЛОМУ - Про продовження терміну дії 

рішення міської ради від 27.09.2018 (28 сесія 7 скликання) 

«Про надання повноважень на здійснення представництва». 

(Прийняте рішення додається). 

 

35.Депутатські запити. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Є депутатський запит Тягнія Сергія Миколайовича. 

Тягній  

Сергій Миколайович 

17 грудня 2018 року виконавчий комітет Конотопської міської 

ради практично одноголосно підтримали антинародне рішення в 

умовах економічної кризи та фактичного зубожіння населення.  

Депутати не приймають участі у прийнятті таких рішень, 

фракція «Батьківщина» не приймала участі в голосуванні, 

проаналізувати тарифи не було змоги так як представництва у 

виконавчому комітеті не має. 

Тариф на проїзд у сумі 5,5 грн. для конотопчан наразі занадто 

високий та непосильний. Також немає жодного економічного 

обґрунтування саме такій вартості послуги. Аналізуючи 

ситуацію по країні, ціна у 5,5 вище середньої серед міст 

обласного значення.  

На численні звернення мешканці міста депутати Конотопської 

міської  ради фракції ВО «Батьківщина» вимагають скасувати 

відповідне рішення виконавчого комітету, яке має вступити в 

дію з 22 грудня та не змінювати тариф на міські перевезення у 

такий складний для країни час. 

Виходячи з вищевикладеного прошу підтримати даний запит та 

надати доручення управлінню економіки Конотопської міської 

ради зробити розрахунок економічного обґрунтування вартості 

одного пасажироперевезення на автомобільних маршрутах 

загального користування, надати депутатському корпусу на 

розширене засідання дану інформацію для розгляду, 

виконавчому комітету Конотопської міської ради повернутися 

на наступному засіданні до даного питання та переглянути своє 

рішення вартості проїзду в бік можливого зменшення тарифу. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Доводжу до відома депутатський корпус та мешканців міста, що 

даний проект рішення виконавчого комітету мною досі не 
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підписаний.  

Ставлю на голосування даний депутатський запит.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 7, Проти – 0, Утрим. – 6. 

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

 Система ВІЧЕ не показала на табло результати голосування. 

Система була перезавантажена, результати виведені на табло.  

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

За 7, рішення не прийнято. 

 Проведено реєстрацію депутатів. 

Депутати вирішили переголосувати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Повторно голосуємо за даний запит. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 7, Проти – 0, Утрим. – 5. 

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

 Депутати вирішили знову переголосувати. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Повторно голосуємо за даний запит. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 9, Проти – 0, Утрим. – 6. 

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

 

36.Про проведення наступної чергової сесії міської ради 29 січня 2019 року о 10.00. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Пропоную наступну чергову сесію міської ради провести 29 

січня 2019 року о 10.00. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Про проведення наступної чергової сесії 

міської ради 29 січня 2019 року о 10.00. 

37.Закриття 32 сесії міської ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

Всі питання, винесені на розгляд тридцять другої сесії, вирішені. 

Прошу вас голосувати за закриття сесії. 

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

ВИРІШИЛИ: ПРИЙНЯТИ - Закриття 32 сесії міської ради. 

Сизон  

Тетяна Анатоліївна 

На цьому сесія оголошується закритою. 

Виконується Державний Гімн України. 

 

 

 

Секретар міської ради        Т.А.Сизон 

 


